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§ 355 Justering
§ 356 Information och diskussion om barn och unga som far illa
§ 357 Ändring av delegationsordningen för individ- och

familjeomsorgen
Tillägg till delegationsordningen för individ- och
familjeomsorgen
Nytt samverkansavtal för Kommungemensam
Alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS)
Slutrapportering till Länsstyrelsen av § 37-medel
Inspektion enligt 19 kap 17 § Föräldrabalken och
20 § Förmyndarskapsförordningen
Plan 2017 för internkontroll av vård- och omsorgsverk-
samhetens myndighetsutövning
Ensamkommande barns placering på HVB-hem
efter 31 december 2016

Ansökan om dispens för anställd inom socialtjänstens barn-
och ungdomsgrupp, som inte har socionomexamen
Samverkan mellan kommun och polis om medborgarlöfte
i Töreboda kommun 2017

Ajournering

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8 § Föräldrabalken
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8 a § Föräldrabalken
Tolkförmedling Väst delårsrapport 2016
VA-plan MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner) 2016-2026
Justering av avgifterna i Vatten- och avloppstaxan
Reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma mi5ö- och byggnadsnämnden
Reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma tekniska nämnden
Reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma IT-nämnden
Reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma lönenämnden
Reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma Nämnden för ekonomiadministration
Besvarande av återremitterad motion om utveckling av den
kommunala hälso- och sjukvården
Avtal med Kooperativet Kanalslussen ek. för. i Töreboda
Tidplan för budgetprocess, budget 2018 och plan 2019-2020
Utveckling av Guldgruvan till ett kreativt upplevelsecenter
Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2017-2018
Läs- och skrivplan för förskoleklass upp till årskurs 9
Besvarande av återremitterad motion om lokaler för
Allaktivitets-hus/Ungdomens hus
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Justering

Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Marie
Lundin (M).
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Ks § 356 Dnr KS 2016/0293

Information och diskussion om barn och unga som far illa

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Sandra Sä5ö informerar om barn och unga som far illa i
Töreboda kommun.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 22 november 2016.

.,:' ,.-' Justerare Utdragsbestyrkande
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Ändring av delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsordningen ändras enligt fö5ande:
S2.i.l9 Beslut iärenden som rör barn

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-fami5. Delegat enhetschef, ersät-
tare socialchef.

S3.1.9 Beslut i ärenden som rör vuxna

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj. Delegat enhetschef, ersät-
tare socialchef.

Sammanfattning av ärendet

I nuvarande delegationsordning är socialsekreterare delegat, och enhetschef
ersättare i ovanstående ärenden. Historiskt har ovanstående insatser använts
alldeles för generöst, och inte så ovanligt utan tydligt syfte. Insatserna har
också pågått under lång tid utan tidsbegränsning och med dålig uppföljning.
Den dåliga uppföljningen har främst berott på hög arbetsbelastning, hög per-
sonalomsättning och att utredningar har prioriterats före uppföljning av re-
dan beviljade insatser. Ovanstående insatser kostar kommunen mycket
pengar, om de inte följs upp eller beviljas felaktigt. Socialchef Sandra Sä5ö
önskar därför att delegationen flyttas till enhetschef, som då har möjlighet att
tillsammans med varje socialsekreterare tydligt gå igenom syftet med vården,
innan insatsen kontaktperson eller kontaktfami5 bevi5as. Då kan enhetschef
också ha kontroll på att vården tidsbegränsas enligt nu gällande rutin. Social-
tjänsten har även tillsatt en person på barn och unga, som bara arbetar med
beviljade insatser, för att på ett bättre sätt kunna följa resultatet av bevi5ade
insatser i öppenvård.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse 14 oktober 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 153

Expedieras till;
Socialsekreterare

Socialchef

Kommunsekreterarna

Berörda enhetschefer

Intendent P. Kersna

Administrativ assistent K. Roslund Berg

f
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Tillägg till delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Följande tilläggs kommunstyrelsens delegationsordning:
S2.1.6 a Eeslut i ärenden som rör barn

Beslut om att polisanmälan angående vissa brott mot underårig, samt vissa
grövre brott inte görs.
Delegat vård- och omsorgsutskottet. Ersättare vård och omsorgsutskottets
ordförande Mikael Faleke (M).

Sammanfattning av ärendet

Idag står beslut S2.1.6 för beslut om polisanmälan angående vissa brott mot
underårig, samt grövre brott som delegeras till enhetschef med socialchef
som ersättare. Beslutet har sin grund il2 kapitlet 10 § Socialtjänstlagen
(SoL), där det framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polis-
anmäla brott som hindrar nämndens verksamhet, lämna uppgifter som angår
misstanke om brott mot underårig (enligt Brottsbalken (BrB) 3, 4 och 6 ka-
pitlet), samt uppgifter om grövre brott där straffvärdet är minst två år eller
försök till brott där straffvärdet är minst ett år.

När det gäller anmälan av vissa allvarliga brott föreligger det en allmän skyl-
dighet att göra en anmälan annars kan man dömas för underlåtenhet att av-
slöja brottet. När det gäller brott enligt BrB 3, 4 och 6 kapitlet mot barn och
ungdomar under 18 år finns det ingen anmälningsskyldighet, utan bestäm-
melsen står som en möjlighet att göra polisanmälan. Socialnämnden måste
siälva göra en bedömning av om en polisanmälan är förenligt med barnets
bästa.

Då det idag inte finns något beslut om att inte polisanmäla, finns det en risk
för att detta beslut inte ens beaktas och bedöms, och därmed inte dokument-
eras. Att det finns ett formellt beslut i delegationsordningen säkerställer att
nämnden gör en bedömning som dokumenteras. Ser man till hur andra kom-
muner oftast gör, så ligger också detta beslut ett steg upp i delegationsord-
ningen, i detta fall skulle det innebära att vård- och omsorgsutskottet står
som delegat och dess ordförande som ersättare. Att låta beslutet ligga på

?-:,?Justi Utdragsbestyrkande
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denna nivå minskar risken för godtycklighet, samt bedömningar knutna till
en person.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse 14 oktober 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 154

Expedieras till;
Vård- och omsorgsutskottets ledamöter
Enhetschef A. Flodin
Intendent P. Kersna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

'?Justi
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Nytt samverkansavtal för Kommungemensam Alkoholhandläggning
i Skaraborg (KAS)

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tecknar ett nytt samverkansavtal med
Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS).

2. KommunstyrelsenuppdraråtsocialchefSandraSäljöattskrivaunderav-
talet.

Sammanfattning av ärendet

Avtalet är en förnyelse av det nuvarande samverkansavtalet från 2013-08-13
som upphör 2016-12-31. De förändringar som gjorts är en utökning av hand-
läggningstjänsterna från 1.75 till 2.0. Utökningen beror på en större arbetsbe-
lastning än beräknat, för att kunna uppnå de lagstadgade kraven och leverera
en fullgod tjänst.

Skara kommun kommer att ta över fakturering, för att effektivisera arbetet.
Skara kommun ansvarar också för att en gång i halvåret redovisa ekonomisk
avstämning gentemot varje enskild samarbetskommun.

Avtalet innebär även en ny fördelningsnyckel för budget där 70 procent base-
ras på invånarantal och 30 procent baseras på antal serveringstillstånd, till
skillnad från tidigare fördelning på 90 procent/ 10 procent. Detta för att mer
realistiskt fördela kostnaderna i samarbetet, och kunna upprätthålla själv-
kostnadsprincipen, då fler serveringstillstånd genererar mer arbete och
större intäkter.

Vidare har möjligheten öppnats upp att kunna köpa in en e-tjänst, sorn möj-
liggör för den som söker tillstånd att göra det direkt i e-tjänsten, vilket ger
dem en större inblick i sitt eget ärende. De med stadigvarande tillstånd kan
anmäla ändringar med mera i sitt tillstånd via e-tjänsten. Även en tillsynsap-
plikation för att minska pappershanteringen och effektivisera tillsynsarbetet
kan användas.

Justerare //'fa S .,-ih' // lUtdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tillståndshandläggare Maria NilSsons tjänsteskrivelse 20 oktober 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 155

Expedieras till;
KAS, Tillståndsenheten
Socialchefen

Kommunsekreterare M. Asp

Justerare -'. '.'-' , " o, Utdragsbestyrkande
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Slutrapportering till Länsstyrelsen av § 37-medel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen beviljade i oktober 2015 Töreboda kommun ersättning med en
mi5on kronor inom ramen för 37 § Förordning om statlig ersättning för insat-
ser för vissa utlänningar. Ersättningen syftar till att underlätta bosättning och
väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet.

Enligt Länsstyrelsens beslut ska Töreboda kommun slutredovisa vad de be-
vi5ade medlen har använts till. Töreboda kommun har använt ersättningen
till ombyggnation av en befintlig byggnad, och har därmed skapat boenden
för vuxna ensamhushåll.

Beslutsunderlag

Töreboda kommuns slutrapportering till Länsstyrelsen för bevi5ad ersättning
den 31 oktober 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 156

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 november 2016;
* Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

Rapporten skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Kommunchefen

Integrationschef M. Voloder

Justerare . . W
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Inspektion enligt 19 kap 17 § Föräldrabalken och 20 §
Förmyndarskapsförordningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har översänt protokoll från inspektion enligt 19 kap. 17 §
Föräldrabalken och 20 § Förmynderskapsförordningen av överförmyndarens
verksamhet den 19 oktober 2016.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 157

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 november 2016;
* Rapporten noteras och läggs till handlingarna
* Rapporten skickas till kommunstyrelsen som information

Expedieras till;
Överförmyndaren
Överförmyndarexpeditionen, Mariestad

Justerare ,? '. Utdragsbestyrkande
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Plan 2017 för internkontroll av vård- och omsorgsverksamhetens
myndighetsutövning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2012, § 304, att från och med
2013 införa rutin för internkontroll av vård- och omsorgsverksamhetens
myndighetsutövning. Urvalet av ärenden som ska granskas sker genom lott-
ning utefter olika ärendedatum.

Två ledamöter från vård- och omsorgsutskottet har utsetts till att granska tre
ärenden fyra gånger per år, för redovisning till vård- och omsorgsutskottet.
För individ- och fami5eomsorgen (IFO) granskas totalt sex ärenden fördelat
på två ärenden från barn och ungdom, två från försörjningsstöd och två från
vuxen.

Övriga granskningar avser biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen
(SOL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): totalt
sex ärenden fördelat på fyra ärenden med insatser enligt SoL, och två ärenden
med insatser enligt LSS.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet ska till vård- och omsorgsutskot-
tet redovisa sammanlagt tolv barnärenden per år. Dokumentation med anmä-
lan, vidtagna åtgärder och beslut, redovisas skriftligen för samtliga ärenden.
Enhetschefen för individ- och fami5eomsorgen kompletterar med muntlig in-
formation.

Beslutsunderlag

Kommunsekreterare Marita Asps tjänsteskrivelse 27 oktober 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 159

Justerare A/l' )7 .!aiol (?' i/l/: {Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 november 2016;
Plan för sammanträdesdagar 2017 i vård-och omsorgsutskottet, då vård-
och omsorgsutskottets utsedda ledamöter, samt individ- och familje-
omsorgens (IFO) verksamhet redovisar internkontrollerade ärenden fast-
ställs enligt upprättat förslag.
Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information.

*

@

Expedieras till;
Socialchefen

Äldreomsorgschefen
Enhetschef A. Flodin

1usterare ? .'/o. Utdragsbestyrkande
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Ensamkommande barns placering på HVB-hem efter 31 december
2016

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tecknar entreprenadavtal med Gryning vård AB om 14
platser för ensamkommande barn på boendet Pandora under perioden
2017-Ol-Ol- 2017-03-31.

2. KommunstyrelsenuppdraråtsocialchefSandraSä5öattundertecknaav-
talet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav i uppdrag till individ- och fami5eomsorgens verksam-
het, att se över kostnaderna för ensamkommande barn, då Migrationsverket
aviserat om minskade ersättningar från och med 2017-07-Ol.

Töreboda kommun har sedan 2010 haft samverkan med Gryning vård AB,
som innebär att de till Töreboda och Mariestads kommuner ska tillhanda-

hålla boendeplatser för ensamkommande barn. Sedan 2015-10-Ol har
Töreboda kommun haft ett entreprenadavtal med Gryning vårds verksamhet
om 40 platser. Entreprenadavtalet tillkom då Gryning vård för kommunernas
räkning snabbt behövde öppna tre nya boendeenheter, för att möta kommu-
nernas behov 2015. Entreprenadavtalet har tecknats i avvaktan på att
Gryning vård bevi5as tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
(kommunen behöver inget tillstånd för att bedriva HVB-hem). Mariestads
kommun köper i nuläget hälften av platserna, men aviserar att de från och
med 2017-Ol-Ol avslutar sitt samarbete med Gryning vård AB, då de avser
att klara detta inom egen verksamhet, alternativt kommer de att köpa plats
för plats av Gryning vård AB.

Behovet av platser för ensamkommande på HVB-hem har minskat drastiskt
för Töreboda kommun. 2017-Ol-Ol beräknas 16 ungdomar ha detta behov,
2017-04-Ol har detta minskat till 14, och 2017-07-Ol beräknas mellan fem

och elva ungdomar ha detta behov beroende på utgången av asylansökan och
åldersbestämning.

Justerare -2 , ' ,;a'l Utdragsbestyrkande
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Socialchef Sandra Säljö har haft flera dialoger med Gryning vårds verksam-
hetschef, för att se om samarbetet kan fortsätta efter 2016-12-31, och hur
detta samarbete skulle kunna se ut. Socialchefen har också undersökt hur

samarbetet kan se ut efter 2017-06-30, då ersättningsnivåerna till kommu-
nerna sänks från 1900 kronor per dygn tilll350 kronor per dygn för asylsö-
kande och PUT-barn (permanent uppehållstillstånd) under 18 år, och från
1900 kronor per dygn till 750 kronor per dygn för PUT-barn över 18 år.
Gryning vård aviserar att de inte har någon möjlighet att möta de nya ersätt-
ningsnivåerna efter 2017-06-30. Gryning vård AB kan endast gå ner tilll500
kronor per dygn och plats.

Utifrån dess förutsättningar har socialchefen tvingats undersöka andra möj-
ligheter, för att kunna hålla en budget i balans för verksamheten. Nytt förslag
till kommunstyrelsen om avtal efter 2017-06-30 kommer under våren 2017.
Dock kvarstår behovet att klara verksamheten under perioden 2017-Ol-Ol-
2017-06-30 innan det nya ersättningssystemet träder i kraft.

Då Gryning vård AB fortfarande inte har erhållit tillstånd från IVO, har
Töreboda kommun erbjudit sig att ta hand om verksamheten på fortsatt ent-
reprenad under perioden 2017-Ol-Ol- 2017-06-30, detta under förutsätt-
ning att Töreboda kommun bara bär ekonomiskt ansvar för de platser som
Töreboda kommun belägger. Övriga platser får Gryning vård själva ansvara
för att sälja. Gryning vård har ännu inte svarat. Om Töreboda kommun inte
kan teckna entreprenadavtal på Gryning vårds boende, föreslås att Töreboda
kommuns ensamkommande barn omplaceras till Gullspångs kommuns bo-
ende i Hova, eftersom Gryning vård inte har tillstånd att bedriva HVB-hem
efter 2016-12-31. På Gullspångs kommuns boende kan Töreboda kommun i
så fall köpa plats för plats till och med 2017-06-30.

Då Töreboda kommun inte har ekonomi för att anlita Gryning vård AB efter
2017-06-30 förs samtal om en utökad samverkan i MTG där ett varaktigt av-
tal om fem platser kan tänkas ingås med Gullspångs kommun från 2017-07-
Ol. Ersättningen i ett sådant avtal kommer att överensstämma med
Migrationsverkets ersättningsnivåer.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 7 november 2016
Gällande avtal med Gryning vård AB från april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 164
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 21 november 2016
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 november 2016;
Entreprenadavtal tecknas med Gryning vård AB under perioden 2017-Ol-Ol
- 2017-06-30, eller del av perioden under förutsättning att Töreboda kom-
mun bara bär ekonomiskt ansvar för de platser som kommunen faktiskt be-
lägger.

Om ovanstående inte är möjligt tecknas överenskommelse med Gullspångs
kommun, om köp av platser på Gullspångs kommunala HVB-hem för ensam-
kommande barn.

Socialchef Sandra Sä5ö föreslår i tjänsteskrivelse den 21 november 2016
kommunstyrelsen besluta;
* Att Töreboda kommun tecknar entreprenadavtal med Gryning vård AB

om 14 platser för ensamkomrnande barn på boendet Pandora under peri-
oden 2017-Ol-Ol- 2017-03-31.

Att Sandra Säljö får i uppdrag att underteckna bifogat avtal.*

Expedieras till;
Socialchefen

Ekonomikontoret
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Ks § 364 Dnr KS 2016/0278

Ansökan om dispens för anställd inom socialtjänstens barn- och
ungdomsgrupp, som inte har socionomexamen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ansöker hos Socialstyrelsen om dispens för Bengt Ågren
till och med den 30 juni 2019 för myndighetsarbete inom socialtjänstens
barn- och ungdomsgrupp, avseende uppföljning av beslutade insatser samt
förhandsbedömningar.

Sammanfattning av ärendet

Under 2014 trädde nya lagbestämmelser i kraft gällande behörigheten att ut-
föra myndighetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Be-
stämmelserna innebär att iägsta utbildningsnivå för att utföra vissa arbets-
uppgifter såsom bedömning om utredning ska inledas, utredning och bedöm-
ning om behov av insats eller andra åtgärder samt uppfö5ning av beslutade
insatser ska utföras av den som har socionomexamen som lägsta utbildnings-
nivå eller annan relevant examen. Fram till och med 30 juni 2019 gäller dis-
pens för de personer som inte har behörigheten men som hade anställning
med myndighetsutövning den 1 juli 2014.

Rekryteringssituationen gällande socionomer till socialtjänstens barn- och
ungdomsgrupp i Töreboda kommun är sedan en längre tid ansträngd. Be-
kymren att rekrytera socionomer har ökat framförallt beroende på att inflö-
deti hela landet av ärenden gällande ensamkommande barn och unga med-
fört ett ökat behov av socionomer. Det senaste året har det också tillkommit

flera privata aktörer som konkurrerar med kommunen om socionomer.

Socialtjänsten har vidtagit åtgärder för att rekrytera fler socionomer såsom
höjda löner och uppsökande rekrytering, vilket har gett viss effekt. Dock har
det varit ett genomgående lågt antal sökande även till det som anses vara at-
traktiva tjänster inom barn- och ungdomsvård. Att under dessa förutsätt-
ningar få sökande till en tjänst som innebär enbart delar av handläggningsar-
betet har bedömts som svårt.
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Barn och ungdomsgruppen har inför hösten 2016 genomgått en organisato-
risk förändring där arbetsuppgifterna delats upp i utredningar och insatser.
Insatserna är i sin tur uppdelade i placeringar och öppenvårdsinsatser. Hand-
läggning av öppenvårdsinsatser, det vill säga, uppfö5ning av bevi5ade insat-
ser med beslut om förlängd insats eller avslutad insats, skeriförekommande
fall enligt SoL (Socialtjänstlagen). I de fall insatsen kombineras med placering
och/eller är del av LVU-vård (Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga) handläggs de av socialsekreterare med socionomexamen. I de fall in-
satserna behöver omformas utifrån nya behov görs en ny utredning av social-
sekreterare med socionomexamen.

Då det inom kommunens egen verksamhet finns personal som är villig att
pröva på nya arbetsuppgifter och som bedöms ha såväl goda teoretiska som
praktiska kunskaper för att kunna arbeta med att fö5a upp beslutade öppen-
vårdsinsatser har ansvarig chef beslutat att anställa denne för den specifika
tjänsten.

Bengt Ågren har arbetati Töreboda kommun sedan 2007-08-20 (9 år) främst
med behandlande insatser samt samarbetssamtal inom kommunens öppen-
vård men också med myndighetsutövning innan kravet på socionomexamen
tillkom. Bengt arbetade då med förhandsbedömningar. Bengt bedöms som
väl lämpad för tjänsten insatshandläggare för öppenvård då han genom sitt
tidigare arbete har kännedom om vad dessa insatser innebär samt de klienter
som funnits i öppenvården en längre tid.

Specifika arbetsuppgifter för tjänsten
Fö5a upp beslut om öppenvårdsinsats, kontaktperson och kontaktfamilj
minst var sjätte månad.
I samråd med enhetschef besluta om förlängd insats eller avslutande av in-
sats. Enhetschef fattar det slutgiltiga beslutet.
Påtala om nya behov för den enskilde behöver utredas för att behörig hand-
läggare ska kunna besluta om ny utredning ska inledas.
Handlägga förhandsbedömningar om dessa rör klienter som har pågående
öppenvårdsinsatser men beslutet om att inleda/ej inleda utredning fattas av
behörig delegat.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelser den 15 november 2016

Expedieras till;
Socialstyrelsen
Enhetschef A. Flodin
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Ks § 365 Dnr KS 2016/0280

Samverkan mellan kommun och polis om medborgarlöfte i
Töreboda kommun 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till medborgarlöftei Töreboda
kommun 2017.

Sammanfattning av ärendet

Sedan maj 2016 har Töreboda kommun och Polismyndigheten ett gemen-
samt löfte till medborgarna i kommunen. I medborgarlöftet framgår att poli-
sen och kommunen ska samarbeta för att öka tryggheten och minska brotts-
ligheten i Töreboda kommun. Medborgarlöftet handlar även om att få med-
borgarna att bli mer involverade och delaktiga i det brottsförebyggande arbe-
tet.

Medborgarlöftet för 2016 har uppfattats som framgångsrikt och lyckat, trots
detta så kvarstår till stor del problembilden. För att få långsiktighet i arbetet
föreslås samma fokusområde även för 2017. Särskilt fokus för samarbetet

ska vara problem med påverkade förare i trafiken.

Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 16 november
2016 med bilaga, Medborgarlöfte i Töreboda 2017

Expedieras till;
Polismyndigheten
Säkerhetssamordnare J. Walfridson
Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Ajournering

Sammanträdet ajourneras i en timme (klockan 12.15-13.15).
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2 0 0 9 : 4 0 0).

Ks § 367

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8 § Föräldrabalken

Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 264

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

Ks § 368

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8 a § Föräldrabalken

Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 263

Expedieras till;
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Ks § 369 Dnr KS 2016/0265

Tolkförmedling Väst delårsrapport 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Tolkförmedling Västs delårsrapport 2016 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt delårsrapport för pe-
rioden 1 januari-31 augusti 2016. Prognosen för helåret beräknas på att anta-
let uppdrag blir 75 000 fler än enligt budget. Utfallet vid delåret ligger på
knappt en mi5on kronor över budget. Då hösten förutspås fortsätta i samma
riktning kan förbundets helårsresultat förväntas bli cirka 4,7 mi5oner kronor
över budget. Verksamheten visar ett positivt resultat enligt målet för god eko-
nomisk hushållning, likaså avseende checkkrediten. Resultatet för delåret
2016-08-31 är 1,065 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tolkförmedling Väst direktions protokoll den 30 september 2016, § 245
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 206
Auktoriserad revisors rapport avseende översiktlig granskning den 25
oktober 2016

Revisorernas bedömning av delårsrapporten den 16 november 2016

Direktionen beslutade den 30 september 2016 att godkänna Tolkförmedling
Västs delårsrapport 2016.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är fören-
ligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergri-
pande för verksamheten. Revisorerna kan dock inte bedöma resultati delårs-
rapporten med avseende på verksamhetsmålen för 2016, eftersom deti de
flesta fall saknas redovisning av utfallet.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks§370 Dnr KS 2016/0059

VA-plan MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner)
2016-2026

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
VA-plan MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) 2016-2026,
version 2016-09-19.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 11 oktober 2016, § 182 att rekommendera
kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta VA-plan
MTG 2016-2026, version 2016-09-19.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommen-
dera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta
upprättat förslag till VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kom-
muner.

Under år 2011 upprättades ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vil-
ken aldrig antogs. Sedan dess har ett arbete gjorts för att tolka kommunens
ansvar för områden som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samti-
digt har det inom respektive kornmun beslutats om LIS-områden där kommu-
nen bör stipulera exploateringar. Utöver detta finns en del frågor inom VA-
verksamheten som är direkt avgörande för vissa anläggningar beroende på
hur kommunerna vä5er att exploatera i framtiden.

VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan MTG som de
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut.
VA Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för peri-
oden realistisk genomförandeambition. Den behandlar de så kallade § 6-om-
rådena, vilken underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk
som ska finnas kvar och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas
ned. Planen ger också en bild av hur en Va-taxa behöver utvecklas över tid för
att kunna finansiera insatserna.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Behovet av att VA Plan MTG 2016-2026 förankras politiskt är stort, men pla-
nen behöver och måste vara ett levande dokument som fö5samt möter utma-
ningar och möjligheter de tio närmaste åren.

På tekniska nämndens sammanträde 2016-02-16 beslutades att förslag till
VA-plan MTG 2016-2026 sku)le översändas till respektive kommun för ytt-
rande och vidare beredning. Utifrån dessa yttranden och beredningar har VA-
avdelningen uppdaterat planen.

Det förslag till Strategiplan för VA inom MTG från 2011, vilken utgör bilaga 1
till VA-planen, är bilagt för att beskriva status på befintliga anläggningar. Det
är endast där statusbedömningen är annorlunda mot då som anläggningen
omnämns i den nu framtagna VA-planen, VA-plan MTG 2016-2026.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 11 oktober 2016, § 182
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 ok-
tober 2016, punkt 6
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 207

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 371 Dnr KS 2015 /0228

Justering av avgifterna i Vatten- och avloppstaxan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige höjer brukningsavgifterna (§§ 14-22) iVatten- och av-
loppstaxan (Va-taxan) med 3 % och anläggningsavgifterna (§§ 5-13) med
20 % från och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 11 oktober 2016 att rekommendera kom-

munfullmäktige i Töreboda att:
1. Höja brukningsavgifterna (§§ 14-22) i Va-taxan med 3% från och med den
1 januari 2017.
2. Höja anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i Va-taxan med 40 % från och med
den 1 januari 2017.

Brukningsavgifter
VA-kollektivet har i dagsläget en ekonomii balans vilket betyder att VA-kol-
lektivet är självfinansierande. De driftkostnader som verksamheten har finan-
sieras genom de brukningsavgifter kollektivet tar in från abonnenter. Bruk-
ningsavgifterna ska täcka samtliga driftkostnader som verksamheten har, det
vill säga även de kapitaltjänstkostnader som finns och uppstår till fö5d av de
investeringar som gjorts och görs. Avskrivningstiden på VA-investeringar är
långa, i genomsnitt 33 år. I dagsläget har VA-kollektivet i Töreboda kommun
årliga avskrivningar på cirka 3,9 miljoner kronor och har därför råd att åter-
investera för samma summa varje år utan att öka avskrivningskostnaderna.

För att återinvestera på ett ansvarsfullt sätt i VA-kollektivets anläggningar
krävs en årlig investeringstakt om cirka 11,5 mi5oner kronor vilket också
verksamheten blivit tilldelad i årlig investeringsram. Detta innebär att kollek-
tivets avskrivningskostnader ökar med drygt 200 000 kronor per år. Till
detta tillkommer också räntekostnader på ungefär lika mycket. För att tillföra
verksamheten ytterligare 400 000 kronor i driftmedel behöver brukningsav-
gifterna höjas med cirka 2,1 %.
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Utöver detta finns behov av att tillföra mer driftmedeli verksamheten inför

2017 för att möta den kostnadsutveckling som förutses i statistiska central-
byråns konsumentprisindex (KPI). KPI har utvecklats under 2016 från janu-
ari till augusti med drygt 1 %. Verksamhet teknik föreslår därför att bruk-
ningsavgifterna höjs med totalt 3 % från och med den 1 januari 2017.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i Va-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fas-
tighet till det kommunala Va-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att
ordna den allmänna Va-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för
en normalvilla cirka 78 000 kronor i Töreboda kommun (att jämföra med
Mariestad och Gullspång där avgiften ligger på drygt 100 000 kronor och en
höjning med 35 % är planerad) samtidigt som genomsnittskostnaden för det
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt
högre än så.

Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden lig-
ger på i aktuella projekt inom MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner) :
* Enstaka nyanslutning i Sjöängen, Mariestad cirka 140 000 kronor per fas-

tighet
Enstaka nyanslutning i Kärret, Gullspång cirka 250 000 kronor per fastig-
het

Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan cirka 200 000 kronor per fastighet
Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad cirka 220 000 kronor per fastig-
het

*

*

Kostnaden för dessa anläggningsarbeten skiljer sig mer från område till om-
råde än från kommun till kommun.

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur
stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudi-
cerande domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än
50 % per år för att räknas som skäligt och rättvist.

Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i
Töreboda kommuns Va-taxa som ett första steg höjs med 40 % från och med
den i januari 2017. Med den föreslagna höjningen finns god marginal till pre-
judicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande anläggningsav-
gifter nås inte vilket betyder att VA-kollektivet får subventionera nyanslut-
ningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar. Att subven-
tionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt förekommande
bland Sveriges kommuner.
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Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 11 oktober 2016, § 188
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 208

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
Kommunfullmäktige höjer brukningsavgifl:erna (§§ 14-22) iVatten- och av-
loppstaxan (Va-taxan) med 3 % och anläggningsavgifterna (§§ 5-13) med
20 % från och med den 1 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks§372 Dnr KS 2016/0223

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma mi5ö- och byggnads-
nämnden att gälla från och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till sam-
verkansavtal och reglemente för den gemensamma mi5ö- och byggnads-
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 miljö- och byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till be-
rörda 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 remissinstans-
ernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och regle-
menten inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

*

*

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt admi-
nistrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen
enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka ut
de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för anta-
gande med undantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämn-
den, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först av-
vaktas.

Justerare 'ap , {J;]/i
/r'

W



TC)REBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-11-3 0

Sida

591

forts. Ks § 372

Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsam-
lingarna i MTG-kommunerna besluta;
ii att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för mi5ö-

och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.*

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 au-
gusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 157
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 292
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 ok-
tober 2016, punkt 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 209

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma mi5ö- och byggnads-
nämnden att gälla från och med den 1 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
tekniska nämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma tekniska nämnden att
gälla från och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till sam-
verkansavtal 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 miljö- och byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till be-
rörda 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 remissinstan-
sernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa s3mpunkterna i förslagen till samverkansavtal och regle-
menten inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

*

*

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt admi-
nistrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen
enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka ut
de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för anta-
gande med undantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämn-
den, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först aV-
vaktas.
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Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsam-
lingarna i MTG-kommunerna besluta;
ii att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för miljö-

och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.*

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 au-
gusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 158
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 293
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 ok-
tober 2016, punkt 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 210

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma tekniska nämnden att
gälla från och med den 1 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
IT-nämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden att gälla
från och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till sam-
verkansavtal 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 byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till be-
rörda 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 remissinstan-
sernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och regle-
menten inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

*

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt admi-
nistrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen
enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka ut
de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för anta-
gande med undantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämn-
den, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först av-
vaktas.
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Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsam-
lingarna i MTG-kommunerna besluta;
* att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för mi5ö-

och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.*

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 au-
gusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 161
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 296
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 ok-
tober 2016, punkt 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 211

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden att gälla
från och med den 1 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
Iönenämnden

Kornrnunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden att
gälla från och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till sam-
verkansavtal 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 byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till be-
rörda 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 remissinstan-
sernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och regle-
menten inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

*

*

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt admi-
nistrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen
enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka ut
de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för anta-
gande med undantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämn-
den, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först av-
vaktas.
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Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsam-
lingarna i MTG-kommunerna besluta;
* att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för miljö-

och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.*

Administrative chefen Ola Blomberg meddelar den 3 november 2016 att det
inte blev några ändringarilönenämndens dokument vid nämndens samman-
träde den 1 november 2016.

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 au-
gusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 162
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 297
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 ok-
tober 2016, punkt 5
Lönenämndens protokoll den 1 november 2016, § 4
Administrative chefens e-postmeddelande den 3 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 212

Lönenämnden beslutades den 1 november 2016 att godkänna samverkansav-
talet och reglementet med de ändringar som lönenämnden har kommit fram
till. Ändringarna läggs som en bilaga till lönenämndens protokoll. För regle-
mentet är det inga ändringar.

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
Kommunfullrnäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden att
gälla från och med den 1 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

?-' /'
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Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
Nämnden för ekonomiadministration

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma Nämnden för ekono-
miadministration att gälla från och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen har upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för
gemensam ekonominämnd (Nämnden för ekonomiadministration).

Nämnden för ekonomiadministration beslutade den 29 september 2016 att
tillstyrka upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den ge-
mensamma nämnden för ekonomiadministration.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 17 december 2007, § 103
Ekonomichefens förslag till samverkansavtal och reglemente för gemensam
Ekonominämnd

Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 29 september 2016,
§21
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 213
Ekonomichefens e-postmeddelande den 17 november 2016
Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 17 november 2016, § 31

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma Nämnden för ekono-
miadministration att gälla från och med den 1 januari 2017.

Ekonomichefen meddelar att Nämnden för ekonomiadministration den 17

november 2016 beslutat om fö5ande ändring i förslaget till reglemente. I § 10
Inkallande av ersättare, stryks andra meningen. (Om ledamoten inte kan kalla
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ersättare ska ledamoten anmäla detta till värdkommunen som i så fall ska

kalla ersättare.)

Nämnden för ekonomiadministration föreslår kommunfullmäktigeförsam-
lingarna i Töreboda respektive Gullspångs kommun att anta upprättat förslag
till reglemente för gemensam ekonominämnd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S) : Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Besvarande av återremitterad motion om utveckling av den kom-
munala hälso- och sjukvården

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av den muntliga och skriftliga
informationen och anser motionen besvarad med kommunchefens tjänste-
skrivelse.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att remittera en motion av
Anne-Charlotte Karlsson (S), Lars-Åke Bergman (S) och Kenneth Carlsson (S)
om utveckling av den kommunala hälso- och sjukvården, bilaga, till kommun-
styreisen för beredning. I motionen föreslås att Töreboda kommun gör en
långsiktig och flerårig plan vad gäller resurser för den kommunala hälso- och
sjukvården, bland annat för bemanning, utbildning och kompetensutveckling.
Det föreslås vidare att Töreboda kommun gör en plan för hur kommunen kan
fortsätta att samverka med regionens hälso- och sjukvård för att utveckla
hemsjukvården och möta medborgarnas förväntningar på sjukvård i hem-
men.

Den kommunala hemsjukvården (hälso- och sjukvård) liksom hemtjänsten
(service och personlig omvårdnad enligt Socialtjänstlagen) isärskilt och ordi-
närt boende förändras i en ständigt pågående process. Förändringen för
kommunen har och kommer att innebära både ökningar och minskningar.
Antalet personer som har behov och rätt till kommunal hemsjukvård har till
exempel minskat under den senaste femårsperioden. För hemtjänst har anta-
let inte ökat, trots att antalet äldre är fler. För de som behöver hemsjukvård
och hemtjänst har behovet i genomsnitt ökat. Den förändringen ställer hela
tiden krav på kompetensutveckling både i praktiskt arbete, men också i be-
mötande.

Vad vi kan se i Töreboda är att sjukhusvistelser minskar, antal i kommunal
hemsjukvård är oförändrat, olämpliga läkemedel med mera till äldre mins-
kar, vården i livets slut blir bättre och många fler vill och får dö hemma, antal
fall minskar med mera. Den här utvecklingen har skett med en nästan
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oförändrad personalresurs. Antalet personer med hemtjänst är oförändrat,
men hemtjänsttiden per person ökar. Totalt sett är det en positiv utveckling.
Äldre blir mer självständiga och större andel av vård och omsorg sker i det
egna hemmet.

Ovanstående kortfattade beskrivning innebär enligt socialchefens mening
fö5ande:
a. Detärvaresiglämpligtellermöjligtattgöraenlångsiktigochflerårig

plan vad gäller bemanning. Beredskap i flerårsplanen genom avsättning
av resurser för vård och omsorg på grund av att antalet äldre ökar bör
däremot göras. Den faktiska utvecklingen får sedan visa hur mycket av
avsättningen som behöver avropas.
Plan för kompetensutveckling och utbildning finns redani verksamheten.
En del av den styrs från staten, en del från regional eller delregional nivå.
Behov av kommunala medel utöver det som tillskjuts från stat och region
bör behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Det finns beslutade
grundkrav på formell och personlig kompetens i verksamheten, vilket på-
verkar både rekrytering och fortbildning. Utbildning och fortbildningsfrå-
gor planeras och verkställs också genom VO-college.
Plan och faktisk verksamhet vad gäller samverkan med Västra Götalands-
regionen finns redan och är både omfattande, bra och i positiv utveckling.
En ny lokal plan för bara Töreboda kommun finns det inget behov av. Det
finns för närvarande stora personalbrister inom psykiatrin, vilket är känt
och många arbetar med att försöka lösa problemen.

b.

C.

Socialchefen konstaterar att mycket av den utveckling som sker och har skett
inom detta område inte är tillräckligt känt bland lokala politiker och allmän-
het. Den bristen måste åtgärdas. Som en deli den informationsspridningen
bifogas dokument som beskriver det pågående samverkansarbetet för mål-
gruppen äldre.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen, som får i uppdrag att utarbeta information
muntlig och/eller skriftlig, för förtroendevalda om den nuvarande kommu-
nala hälso- och sjukvården och om tänkbar utveckling inom området.

Utvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2015 att uppdra åt kommun-
ledningskontoret att utarbeta information muntlig och/eller skriftlig, för för-
troendevalda om den nuvarande kommunala hälso- och sjukvården och om
tänkbar utveckling inom området.
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Kommunc.hefen föreslår, i tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016, kommun-
fullmäktige besluta att uppdraget om muntlig och skriftlig information god-
känns och motionen är därmed besvarad. Kommunchefen skriver att muntlig
och skriftlig information i eniighet med kommunfullmäktiges uppdrag har
redovisats bland annat vid följande tillfällen:
* Kommunstyrelsen den 7 september 2016, § 270: Information om förslag

till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med mera.
Kommunfullmäktige den 26 september 2016: Det goda livet för mest sjuka
äldre i Västra Götaland, Handlingsplan 2016-2018.
Muntlig information till kommunstyrelsen med anledning av planer på
Närvårdscentrum i MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommu-
ner) i juni och september 2016.
Regelbunden information till och dialog med vård- och omsorgsutskottet.

*

*

*

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 49
Socialchefens tjänsteskrivelse den 3 november 2014 med bilagorna Motion-
en, Baskrav för omvårdnadspersonali MTG, Vårdsamverkans organisation,
Representation i vårdsamverkansgrupperna, Uppdragshandling för samver-
kansgrupp äldre, Handlingsplan "Det goda livet" i VG, Aktivitetsplan
Skaraborg 2014, Projekt mobil närvård i Skaraborg - projektorganisation och
Inbjudan till inspirationsdag 11 november 2014
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 november 2014, § 239
Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 341
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 155
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 januari 2015, § 7
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 214

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av den muntliga och skriftliga
informationen och anser motionen besvarad med kommunchefens tjänste-
skrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
Bilaga Ks § 377/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

W



Bilaga till Ks E3 341/14
Bilaga till Kf F3 49/13

'TOREB?ODA KOr'-h»]'k:N

l

i, 2.'iia-a5-22

fö;? ,. -'4
I fvS ö/4rÖi/3 ?';'8 l

7

Motion till kommunfullmäktige om utveckiing av den kommuna(a hälso- och sjukvården

Enligt vår bestämda uppfattning har vi en mycket väl fungerande kommunal hälso- och
siukvård i vår kommun.

Alltfler äldre, även multisjuka, vill bo kvari sina hem. Utvecklingen inom sjukvården betyder
att alltmer avancerad behandting kan göras i hemmen. Vårdtiderna på sjukhus kan antas bli
allt kortare. Medborgarna kommer ökande omfattning att förvänta sig att få en tryg,g och
säker hemsjukvård.

Vår kommun måste därför planera för förändringar inom den kommunala hälso- och
sjukvården med de nya behandlingsmetoder som hela tiden utvecklas.

Vi föreslår

att Töreboda kommun gör en långsiktig och fferårig plan vad gäller resurser för den
kommunala hälso- och sjukvården, b) a för bemanning, utbildning och kompetensutveckling,
samt att Töreboda kommun gör en plan för hur kommunen kan fortsätta att samverka med
regionens hälso- och sjukvård för att utveckla hemsjukvården och möta medborgarnas
förväntningar på sjukvård i hemmen.

Töreboda 2013-05-27

För socialdemokraterna

ä,.,m-@gM &,,fö,,
Anne-Charlotte Karlsson Lars-Åke
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Kenneth Carlssi
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Avtal med Kooperativet Kanalslussen ek. för. i Töreboda

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal med kooperati-
vet Kanalslussen.

2. Ersättning till Kanalslussen, i enlighet med avtalet, betalas av
Mottagningsenheten, Individ- och familjeomsorgen och LSS-verksam-
heten inom respektive enhets budgetram.

3. Om ersättning för vakanta platser måste betalas så delas den kostnaden
av de tre deltagande kommunala enheterna.

4. Avstämning och uppfö5ning av avtalet ska rapporteras till kommunsty-
relsen senast i maj 2017.

5. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kom-
munchefen att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Kooperativet Kanalslussen ekonomisk förening (Kanalslussen) i Töreboda
ansökte i skrivelse den 6 februari 2015 om medel och stöttning. Kanalslussen
vill att det upprättas ett avtal mellan kommunen och Kanalslussen, där det
framgår vilken stöttning föreningen kan få i form av tjänster, arbetsuppgifter
och medel för att bedriva verksamheten.

Kanalslussen skriver att en av kommunens viktigaste uppgifter är att bryta
det utanförskap som präglar många människors liv. Det är av stort värde
både för individen och för samhältet att meningsfulla arbeten skapas för alla
som vill arbeta trots att vissa har en begränsad arbetsförmåga. De sociala fö-
retagen i Sverige och andra europeiska länder har visat en god förmåga att
erbjuda arbete. Företagen erbjuder arbetstillfällen som tar tillvara på indivi-
dens förutsättningar och skapar alternativa vägar för rehabilitering till ar-
bete. För samhället är investeringen i ett socialt företag inte bara en investe-
ring ilivskvalite och hälsa för individen, utan också samhällsekonomiskt lön-
sam. Kanalslussen önskar fortsätta att ha goda relationer med Töreboda

Justerare za.,(y ?>7 Utdragsbestyrkande
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kommun då föreningen tror att Kanalslussen är en viktig aktör/verksamhet
som kan komplettera kommunens verksamheter för att få ned antalet arbets-
lösa och på sikt bli självförsörjande. Kanalslussen kan även i fortsättningen
vara en part i arbetet med integration och för personer med ett längre för-
sörjningsstöd.

Syftet enligt avtalet är att utveckla och rusta varje anvisad individ för arbets-
marknaden. Kanalslussens insatser avser att bidra till att underlätta det soci-

ala ansvareti Töreboda kommun. Individens utvecklingsplan efter anvisad tid
i Kanalslussen ska säkerställa nästa steg för individens möjlighet till egen för-
sörjning via utbildning eller anställningsbarhet.

Under avtalstiden den 1 november 2016 till den 31 oktober 2017 erbjuder
Kanalslussen Töreboda kommun fem garantiplatser. En extra plats erbjuds
utan kostnad om kommunen har anvisat garantiplatserna. Kommunen ersät-
ter Kanalslussen med 220 kronor/plats och dag för fem platser som garanti
oavsett antalet som är anvisade. Det innebär 22 000 kronor per månad för
maximalt sex individer. Töreboda kommun ansvarar för att minst fyra perso-
ner i genomsnitt är anvisade till Kanalslussen varje månad. De kommunala
verksamheter som för närvarande berörs är Mottagning av nyanlända,
Individ- och familjeomsorgen samt LSS /socialpsykiatri.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 133
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 oktober 2015, § 169
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 327
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2016 med bilagorna,
Förslag till avtal med kooperativet Kanalslussen, Kanalslussens verksamhet,
Samverkansavtal mellan Kanalslussen och AMU och Verksamheternas be-

hovsbedömning
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 163
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 215

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016;
@ Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal med kooperati-

vet Kanalslussen.

Ersättning till Kanalslussen, i enlighet med avtalet, betalas av
Mottagningsenheten, Individ- och fami5eomsorgen och LSS-verksam-
heten inom respektive enhets budgetram.

*
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*

*

*

Om ersättning för vakanta platser måste betalas så delas den kostnaden
av de tre deltagande kommunala enheterna.
Avstämning och uppföljning av avtalet ska rapporteras till kommunsty-
relsen senast i maj 2017.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kom-
munchefen att underteckna avtalet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Gustafson (C) och Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker
Utvecklingsutskottets förslag.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Anne-Charlotte Karlsson (S) och Anna-Karin
Holgersson (S) i handläggningen i detta ärende.

Expedieras till;
Kommunchefen

Ekonomikontoret

Mottagningsenheten
Socialchefen

IFO

LSS-verksamheten

Sekreteraren
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Tidplan för budgetprocess, budget 2018 och plan 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till tidplan för budgetprocess, bud-
get 2018 och plan 2019-2020.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen föreslår följande tidplan för budgetprocess, budget 2018 och
plan 2019-2020;

22 november 2016 - Information om budgetprocess 2018
På mötet: Information om budgetprocessen, inför 13 december
Deltagare: Ledningsgrupp (stor), controller.

21 december 2016 - Uppstartsmöte inför budget 2018
På mötet: Omvärldsanalys, nyckeltal, förutsättningar gemensamma nämnder
samt ekonomiska förutsättningar. Investeringar och demografi. Underlag in-
för investeringsberedning i februari.
Deltagare: Ledningsgrupp (stora), controller.

30 januari 2017 - Budgetupptakt kommunfullmäktige
På mötet: Tidplan budgetprocess, bedömning av kommunens resultat 2016,
ekonomiska läget 2017 samt god ekonomisk hushållning/finansiella mål
2018. Presentation av verksamheterna.

Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunchef, ekonomichef, verksamhetsche-
fer samt andra nyckelpersoner.

31 januari20l7 - Budgetupptakt ledningsgrupp
På mötet: Förberedelser för budgetberedning i februari. Se uppstartsmöte.
Deltagare: Ledningsgrupp (stora) samt controllers.

7 februari20l7 - Analysdag (med översyn av begäran samt se över styrmåt-
ten utifrån revisionsrapport under förmiddagen), Investeringsberedning (un-
der eftermiddagen).

Justerare :: .;dB
[%*

r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-30

Sida

607

forts. Ks § 379

På mötet: Analysdag med uppföljning av målpaket och styrmått under för-
middagen. Investeringsberedning under eftermiddagen.
Deltagare: Ekonomiberedning, ledningsgrupp (lilla) samt controller
Töreboda. Eftermiddag Ekonomiberedning, ledningsgrupp (stor) samt con-
troller Töreboda.

15-16 februari 2017 - Budgetupptakt ekonomiberedning, lunch till lunch
På mötet: Demografimodell, Omvärldsanalys, nyckeltal, förutsättningar ge-
mensamma nämnder, budgetprocessen, ekonomiska förutsättningar 2018,
KKiK, långsiktig finansiell analys (PWC), beställningar samt investeringar.
Deltagare: Ekonomiberedningen, ledningsgrupp (stora), controllers samt
vissa nyckelpersoner (kommunchef avgör).

1 mars 2017 - Budgetdirektiv kommunsffrelsen
På mötet: Beslut om preliminära ramar, drift och investering.
Deltagare: Kommunstyrelsen, kommunchef, verksamhetschefer, ekonomichef
samt controller.

8 mars 2017 - Facklig samverkan budgetdirektiv

Mars-april 2017 - Verksamheternas ramanalyser
Verksamheterna arbetar med sina ramanalyser under mars/april, till ekono-
mikontoret 10 april. Genomgång av ramanalyserna görs iledningsgruppen i
april månad.

11 april - Dialogdag
På mötet: Diskussion av ramanalyser.
Deltagare: Ekonomiberedning, kommunchef, ekonomichef, verksamhetsche-
fer samt controller.

4 maj - Ekonomiberedningens förslag till budgetbeslut
På mötet: Verksamhetschefer föredrar sin ramanalys med konsekvensbe-
skrivning.
Deltagare: Ekonomiberedning, kommunchef, ekonomichef.

10 maj - Facklig samverkan budgef:förslag.

24 maj - Kommunstyrelsens förslag till beslut
På mötet: Förslag till drift- och investeringsbudget. Internhyran fastställs.
Taxor och avgifter.
Deltagare: Kommunstyrelsen.
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19 juni - Kommunfullmäktige beslutar om budget
På mötet: Beslut om drift- och investeringsbudget samt plan 2018-2019. Be-
slut om investeringsbudget, skattesats, taxor, internhyra, beslut om begäran
samt finansiella styrmått samt finansiella mål, taxor och avgifter.
Deltagare: Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens förslag till tidplan för budgetprocess, budget 2018 och plan
2019-2020

Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 220

Expedieras till;
Ekonomichefen

Controllrar

Ledamöter och ersättare i ekonomiberedningen
Ledningsgruppen
Verksamhetschefer

Sekreteraren
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Utveckling av Guldgruvan till ett kreativt upplevelsecenter

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet för ändrat förslag
till finansiering.

Sammanfattning av ärendet

Guldgruvan är ett återanvändningscenter i Töreboda. Centret är ett samar-
bete mellan förskolan, skolan fritidshem och näringsliveti kommunen. Ge-
nom att ta vara på rest-och spillmaterial från företagen erbjuds bar-
nen/eleverna ett material som inte står för rätt eller fel utan uppmuntrar till
att utveckla barnens kreativitet och att tänka utanför ramar och mallar. Bar-

nens fantasi sätter gränserna för vad materialet blir. Det viktiga är inte vad
ett material har varit utan vad det kan bli. Skräp är det som återstår när fan-
tasin har tagit slut. Guldgruvan finns för närvarande på TM automations
övervåning. En lämpligare lokal söks. Den bör ligga centralt och nära buss-
och tågförbindelser för att enkelt möjliggöra för besökare att besöka anlägg-
ningen.

Guldgruvan önskar bli ett kreativt upplevelsecenter med syfte att vara ett
stöd till pedagogiska verksamheter och bidra till att fler söker till utbild-
ningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Man ska främja intres-
set för teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling och matematik. På centret
ska barnen ges möjlighet att utveckla och stärka sin initiativförmåga, förmåga
att lösa problem, självständigt tänkande och kreativitet. Lärande sker på
många sätt, Guldgruvans ambition är att ge fler möjligheter och infallsvinklar
till lärande.

Guldgruvan och miniupplevelsecenter visades i december 2015. Verksam-
heten rönte stort intresse i Skaraborg. Guldgruvan vänder sig bland annat till
förskolebarn vilket blir en komplettering till övriga liknande verksamheter
som finns i Skaraborg. Möjlighet till medfinansiering undersöks.

' :,/]Justerare , ?,,
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Kostnadsberäkning
Kostnaden för att starta ett upplevelsecenter
Lön för två pedagoger å cirka 500 tkr
Hyra av lokal
Förbrukningsmaterial, annonser m.m.

1000 000 kronor

240 000 kronor

50 000 kronor

1290 000 kronor

Engångskostnader
-Inköp av modern teknik
Hyllor, belysning m.m.

100 000 kronor

50 000 kronor

150 000 kronor

Finansiering
I nuvarande budget finns för personal och hyra
I 2017 års budget finns förslag med ytterligare
Minskade kostnader för studieresor, material Uku

180 000 kronor

250 000 kronor

100 000 kronor

530 000 kronor

Dessutom bör det vara möjligt att söka projektmedel och sponsring.
Då upplevelsecentret varit igång under ett år kan bidrag från Skolverket be-
viljas. De center som fått bidrag för 2016 har fått cirka 400 000-1 600 000
kronor.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 110

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S) : Ärendet åter-
remitteras till Utbildnings- och kulturutskottet för ändrat förslag till finansi-
ering.

Expedieras till;
Utbildnings- och kulturutskottet
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Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2017-2018

Kommunstyreisens beslut

Kommunstyrelsen godkänner och antar revidering av "Samverkansavtal för
vuxenutbildningen i Skaraborg - etapp 4" för avtalsperioden 2017-Ol-Ol-
2 018-12-31.

Sammanfattning av ärendet

I tjänsteskrivelse från områdeschef/rektor Erland Gustavsson framgår att
vuxenutbildning i Skaraborg (15 kommuner i samverkan) har sedan 2011, ett
samverkansavtal som revideras vartannat år. Det reviderade avtalet som nu

är framtaget gäller 2017-2018.

Revideringen gäller främst två saker:
* Kvalitetsarbete: analys och utvecklingsplan ska tas fram av utsedd ar-

betsgrupp bestående av rektor Vux Skaraborg. Detta uppdrag låg tidigare
på presidiet.
Ekonomi: statlig finansiering hanteras och fördelas av rektorsgruppen.
Detta görs redan idag med gemensam ansökan för alla 15 kommunerna
genom Skövde kommun, men det förtydligas i avtalet.

*

Samverkansavtalet syftar till att erbjuda invånarna i de avtalsslutande kom-
munerna att välja bland ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbild-
ningar utifrån: de studerandes behov - ökad tillgång och tillgänglighet för in-
dividen/arbetsmarknadens/näringslivets kompetensbehov samt kommuner-
nas ekonomiska förutsättningar.

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har vid styrelsemöte den 21 sep-
tember 2016 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta och

underteckna avtalet.
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Beslutsunderlag

Områdeschef/rektor Erland Gustavssons tjänsteskrivelse
Skaraborgs kommunalförbunds styrelses sammanträdesprotokoll den 21
oktober 2016, § 83
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 112

Expedieras till;
Skaraborgs Kommunalförbund
B3rn- (ich utbildningschefen
Områdeschef/rektor E. Gustavsson
Ekonomikontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Läs- och skrivplan för förskoleklass upp till årskurs 9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till läs- och skrivplan för förskole-
klass upp till årskurs 9.

Sammanfattning av ärendet

Årets prioriterade mål är språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga.
Förmågan att förstå texter, skönlitteratur och fakta är grunden för lärande.
Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt behöver utvecklas och för-
stärkas. Det arbetet är av stor vikt även för nyanlända och asylsökande.

Under förra läsåret och med fortsättning under detta läsår får all personal
utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det har varit föreläs-
ningar och grupphandledning samt litteraturläsning. En långsiktig satsning
krävs för att nå resultat.

En deli det systematiska arbetet är läs- och skrivplanen. Planen ska ge alla
elever samma grund och utveckla en röd tråd för alla elever. Planen kommer
att vara en del av dokumentationen vid överlämningar mellan exempelvis
förskoleklass och årskurs 1 och mellan årskurs 3 och årskurs 4.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016 med bi-
laga, Läs- och skrivplan
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 113

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklaren

Rektorerna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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Besyarande av återremitterad motion om lokaler för Allaktivitets-

hus/Ungdomens hus

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om lokaler för Allaktivitets-
hus/Ungdomens hus och godkänner förslaget om ökad användning av
Fritidsgården Loftet.

2. Kostnaderna för åren 2016 och 2017, 10 000 kronor respektive 70 000
kronor, finansieras genom omfördelning från statligt tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen.

3. Kostnaderna från och med år 2018 tas upp i 2018 års budget och flerårs-
plan 2019-2020.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om lokaler för Allaktivi-
tetshus /Ungdomens hus, bilaga. I motionen föreslås att man skyndsamt ut-
reder en lämplig lokal för ett Allaktivitetshus /Ungdomens hus och att kostna-
den för lokal och personal tas fram och inarbetas i budgeten.

Motionen belyser att det finns ett stort behov av fritidssysselsättning för att
motverka att ungdomar kommer på glid. I ett Allaktivitetshus/Ungdomens
hus ska lite äldre ungdomar/vuxna kunna träffas under drogfria förhållanden
för att till exempel öva med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. Per-
sonal som har ansvar behöver finnas på plats. Kostnaden för lokal är osäkert
då det är svårt att hitta ledig och lämplig lokal centralt. Kostnad för personal,
75 %, är cirka 300 000 kronor/år, vilket det inte finns utrymme för i nuvar-
ande budget utan behöver skjutas till i kommande budget. Den senaste tiden
har kommunen ställts inför nya utmaningar när det gäller att ta hand om den
ökade flyktingströmmen. Behovet att ha en samlingsplats finns även hos
dessa grupper.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för utredning om kommunen redan i år kan tillskjuta
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medel till verksamhet och lokalhyra för ett Allaktivitetshus/Ungdomens hus.
Pengarna tas ur de extra statsbidrag som kommunen erhållit för 2016.

Förslag till nya aktiviteter på fritidsgården Loftet
För att ge unga och unga vuxna möjligheter tiil fler fritidsaktiviteter under
drogfria förhållanden föreslås att verksamheten på fritidsgården Loftet på
försök succesivt utökas från november 2016 och under 2017.

Lokalkostnaden beräknas inte bli högre 2016 eller 2017. Kostnaden för per-
sonal och övrigt beräknas öka med 10 000 kronor år 2016 och med 70 000
kronor år 2017. I budgetprocessen för 2018 års budget och plan 2019 - 2020
ska omfattningen av utökad användning av Fritidsgården ingå. Finansiering i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-24, § 40.

Fritidsgårdens personal har under hösten 2016 föreslagit att nya aktiviteter
provas för att utveckla och utvidga verksamheten. Fler unga kan erbjudas
sysselsättning och aktiviteter någon dag i veckan, vilket särskilt bör riktas till
dem som inte är aktiva i idrottsföreningar. Det är också ett försök att få fler
flickor intresserade av fritidsgårdens verksamhet. Idag är det övervägande
pojkar som besöker fritidsgården.

Möjligheter finns också att under dagtid ordna aktiviteter och kurser för
andra målgrupper i fritidsgårdens lokaler. Då utnyttjas befintliga lokaler och
kostnaderna blir främst för personali de fall det krävs någon form av tillsyn
eller värd för verksamheten.

Fritidsgårdens nuvarande öppettider är:
Onsdag och fredag klockan 17.00-21.00,
Lördagar klockan 17.00-22.00.
Öppettiderna är åldersindelade. Klockan 17.00-19.00 (ålder 10 till 19 år) och
från klockan 19.00 till stängning (ålder 12 till 19 år).

Förslag november - december 201 6:
Prova två fredagar att ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år,
och då utöka tiden till klockan 23.00. En extra personal klockan 17 - 23.
Två "tjejkvällar" för alla men i syfte att särskilt få våra nyanlända tjejer
att komma till Loftet. Två personal fyra timmar per kväll.

*

*

Befintlig personal kan utöka sin arbetstid och arbeta på dessa utökade öppet-
tider men vid något tillfälle kan det behövas tas in extra resurser. Kostnaden
vecka 46-50 för personal och övrigt beräknas öka med 10 000 kronor.
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Förslag 201 7:
@ En fredag i månaden ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år

och då utöka tiden till klockan 23.00.

En "tjejkväll" i månaden för alla rnen i syfte att få särskilt våra nyanlända
tjejer att komma till Loftet.
Loftet öppet en dag i veckan från klockan 15.00-17.00 för någon valfri
aktivitet. En personal arbetar.

*

*

Kostnaden år 2017 för personal och övrigt beräknas öka med 70 000 kronor.
Övriga aktiviteter under dagtid skulle kunna anordnas av olika föreningar
och då står de som ansvariga för den verksamheten. Ingen kostnad beräknad.

Beslutsunderlag

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

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

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 118

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 10 november 2016;
* Motionen om lokaler för Allaktivitetshus bifalles genom att förslaget om

ökad användning av Fritidsgården Loftet godkänns.
I budgetprocessen för 2018 års budget och plan 2019 - 2020 ska omfatt-
ningen av utökad användning av Fritidsgården ingå.
Kostnaden, 10 000 kronor år 2016 och 70 000 kronor år 2017, finansie-
ras genom omfördelning från statligt tillfälligt stöd med anledning av flyk-
tingsituationen.

*

*

Bilaga Ks § 383/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Från: Anne-Charlotte Karlsson <lotta.bun@hotmail.com>
Skickat: den 11 november20l42l:40
Till: Mariana Frankån
Ämne: Motion för att ta fram lokaler för Al)aktivitets h

Motion för att ta fram lokaier för Altaktivitets hus / Ungdomens hus

För några år seda n avsattes pengar i budget för att kunna förverkliga ett ungdomens hus. En plan hade tagits fram
av Monica Hävner och delar av Vilja Crew, samt flera intressenter.

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

, Lokal som då var tänkt var en del av Vårdcentralens källare ( gamla hjätpmedel centralens lokal ) Härskulte man
kunna repa med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. En personal som har ansvar behöver finnas på plats.

Därför föreslår jag.

( Att man utreder skyndsamt en lämplig lokal för detta Att kostnaden för lokal och personal tas fram Att detta
inarbetas i budgeten

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna

{JIUÅ'- ('.Ej%]i'i,['d% ål'7A
Skickat från min iPad
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Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i utvecklingsutskottet
och som ledamot i personalutskottet, ekonomiberedningen,
Folkhälsorådet och i arbetsgruppen för kostupphandling samt upp-
draget i den politiska styrgruppen för uppbyggnad av närsjukvårds-
centrum i Mariestad och fyllnadsval

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen bevi5ar avsägelsen.

2. Kommunstyrelsen utser Kenneth Carlsson (S) till vice ordförande i ut-
vecklingsutskottet från och med den 1 januari 2017 och resterande del
av mandatperioden 2015-2018.

3. Kommunstyrelsen utser Kenneth Carlsson (S) till ledamot och vice ordfö-
rande i personalutskottet från och med den 1 januari 2017 och reste-
rande del av mandatperioden 2015-2018.

4. Kommunstyrelsen utser Kenneth Carlsson (S) till ledamot och vice ordfö-
rande i ekonomiberedningen från och med den 1 januari 2017 och reste-
rande del av mandatperioden 2015-2018.

5. Kommunstyrelsen utser Kenneth Carlsson (S) till representanti
Folkhälsorådet från och med den 1 januari 2017 och resterande del av
mandatperioden 2015-2018.

6. Kommunstyrelsen utser Kenneth Carlsson (S) till ledamot i arbetsgrup-
pen för kostupphandling från och med den 1 januari 2017 och resterande
del av mandatperioden 2015-2018.

7. Kommunstyrelsen utser Kenneth Carlsson (S) till att ingå i den politiska
styrgruppen för uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad från
och med den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Bergman (S) avsäger sig i skrivelse den 11 oktober uppdragen som
vice ord förande i utvecklingsutskottet (kvarstår som ledamot i utskottet),
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ledamoti personalutskottet, ekonomiberedningen, Folkhälsorådet och i
arbetsgruppen för kostupphandling från och med den 1 januari 2017. Vid
dagens sammanträde avsäger sig Lars-Åke Bergman (S) också uppdrageti
den politiska styrgruppen för uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i
Mariestad.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2015 bland annat att utse Lars-
Åke Bergmfö (S) till ledamot och vice ordförande i utvecklingsutskottet, le-
damot och vice ordförande i personalutskottet, ledamot och vice ordförande i
ekonomiberedningen, representant i Folkhälsorådet och till ledamoti arbets-
gruppen för kostupphandling mandatperioden 2015-2018.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016;
Töreboda kommun deltar i samarbetet kring uppbyggnad av närsjuk-
vårdscentrum i Mariestad. Kommunstyrelsen utser Bengt Sjöberg (M)
och Lars-Åke Bergman (S) till att ingå Å den politiska styrgruppen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utse vilka tjänstemän
som ska ingå i ledningsgruppen på tjänstemannanivå och adjungeras till
styrgruppen.

*

*

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, § 16, 17, 18, 22 och 23
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 216

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Kenneth Carisson (S) utses till samtliga uppdrag.

Expedieras till;
Lars-Åke Bergman
Kenneth Carlsson

Utvecklingsutskottet
Personalutskottet

Ek(in(i('Hiberedningen
Folkhälsorådet

Arbetsgruppen för kostupphandling
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Lönekontoret

Konfaktcenter

Komrminchefen

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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Information från Folkhälsorådet

Sammanfattning av ärendet

Marianne Asp-Henrysson (C) och Mikael Faleke (M) informerar från
Folkhälsorådets sammanträde den 16 november 2016.
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Anmälan enligt Lex Sarah

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Brukaren upplever sig instängd i sin lägenhet som förhyrs av Töreboda kom-
mun, och vä5er att använda fönstret ut från andra våning. Fallet från denna
höga höjd resulterar i flertalet frakturer, samt längre sjukhusvistelse för bru-
karen.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlssons tjänsteskrivelse den
27 oktober 2016

Lex Sarah-anmälan från äldreomsorgens verksamhet den 25 oktober 2016
Lex Sarah-anmälan till IVO den 27 oktober 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 163

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 november 2016;
* Utredning, genomförda och planerade åtgärder godkänns

Utredningen lämnas till Kommunstyrelsen som information*

Expedieras till;
Äldreomsorgschefen
MAS
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Anmälan enligt Lex Maria

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Patient upplever sig instängd i sin lägenhet och väljer att använda fönstret ut
från andra våning, och får ett flertal frakturer som fö5d efter fallet från fönst-
ret. Patienten är tillbaka i sin lägenheti Töreboda kommun. Patienten har god
prognos, men har fått nedsatt rörlighetsförmåga vid gång.

Vårdgivaren har en skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och om-
sorg (IVO), då allvarlig vårdskada inträffat, eller efter ett dödsfall i samband
med vårdskada. Utredningen skickas till IVO för att få en bedömning om vård-
givaren brustit i vården av patienten, och om åtgärder där brister framkom-
mit är tillräckliga.

Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jonssons tjänsteskrivelse
den 27 oktober 2016

Lex Maria-anmälan till IVO den 28 oktober 2016

Lex Maria-anmälan från äldreomsorgens verksamhet den 27 oktober 2016
Riktlinjer för individuell planering och dokumentation på särskilt boende
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 162

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 november 2016;
* Utredning, genomförda och planerade åtgärder godkänns.

Utredningen lämnas till Kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
,')?ldreomsorgschefen
MAS
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Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

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

Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 7 november 2016 inklusive
individärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets sammanträde med
individärenden den 21 november 2016

utvecklingsutskottets sammanträde den 9 november 2016 och
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 10 november 2016

4
delegationsbeslut nummer

Kommunstyrelsens ordförande 4/16
kommunchef Per-Ola Hedberg 13-14/16
barn-ochutbildningschefMaritaFriborg 29-53/16
socialsekreterare Ida Wiik 4-5/16
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 104-118/6
plan-ochexploateringschefDanHarryzon 12-13/16

Listor med anställningsbeslut
verksamhetschefAnn-ChristinHermansson 2/16
tf. rektor Leif Carlsson 2/16
rektor Magnus Arvidsson 2/16
socialchefSandraSäljö 2/16
rektor Thomas Ärlevik 2/16
informations-ochturistchefA-K.Kjellberg 2/16
ekonomichef Anders Bernhall 3/16
enhetschef Jessica Jonasson 1-2 / 16
enhetschef Ingwor Engelbrektsson 1 /16
rektor Carina Andersson 2/16
verksamhetschef Ann-Sofie Eklund Karlsson 2 / 16
enhetschef Marita Friborg 1 / 16
barn-ochutbildningschefMaritaFriborg 2/16

Expedieras till;
Delegatei' som anmält beslut
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Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 2016/0046
Trafikverkets information om beslut för utbyggnad av cykelvägar i Västra
Götaland 2016-2020 den 25 november 2016,

Dnr KS 2016/0058
Tekniska nämndens protokoll den 8 november 2016, § 198, Uppfö5ning av
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4,

Dnr KS 2015/0138
Tekniska nämndens protokoll den 8 november 2016, § 199, Uppfö5ning av
tekniska nämndens mål 2016 i samband med prognos 4,

Dnr KS 2016/00135
Tekniska nämndens protokoll den 8 november 2016, § 200, Uppfö5ning av
driftbudget 2016 isamband med prognos 4, Töreboda kommun,

Dnr KS 2016/00135
Tekniska nämndens protokoll den 8 november 2016, § 201, Uppfö5ning av
investeringsbudget 2016 i samband med prognos 4, Töreboda kommun,

Dnr KS 2016/0284
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 8 november 2016, § 153,
Töreboda Oxeln 8 - Ändrad användning av enbostadshus till HVB-verksam-
het,

Dnr KS 2016/0130
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 8 november 2016, § 157, Verk-
samhetsuppföljning.
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Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Skollagen ställer krav på systematiskt kvalitetsarbete (4 kap. 3 §). Det inne-
bär att huvudrnan, förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt ska
fö5a upp verksamheti förhållande till de nationella målen. Arbetet ska bedri-
vas systematiskt och kontinuerligt med fokus på en långsiktig utveckling.
Former och rutiner finns dokumenterade i verksamhetens årshjul för syste-
matiskt kvalitetsarbete.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade vid utbildnings- och kul-
turutskottets sammanträde den 10 november 2016 kvalitetsrapport för för-
skolorna, grundskolan och särskolan läsåret 2015 /2016. Varje enhet gör en
kvalitetsrapport över sin verksamhet. Enheternas kvalitetsrapport samman-
ställs i en rapport för förskolan och en rapport för grundskolan. I rapporten
kan man bland annat ta del av hur eleverna/barnen görs delaktiga, hur man
stimulerar/utmanar elever/barnen, antalet elever/barn med annat moders-
mål, personalens kompetens och kompetensutveckling. I grundskolans rap-
port finns även resultaten från de nationella proven i årskurs 3, betyg i års-
kurs 6 och i årskurs 9.

Årskurs3

Generellt sett så har årskurs 3 ett lägre resultat 2016 på de Nationella proven
(NP) i både matematik och svenska än 2015. Antalet nyanlända elever ökade
markant under 2015 vilket gjort att många elever varit för kort tid i Sverige
för att ha en chans att klara målen på de NP, de deltog inte på NP. En grupp
elever som gått i mindre undervisningsgrupp deltog inte på NP. I statistiken
räknas en elev som inte gjort de NP som att hen har icke godtagbara kun-
skaper. Räknas måluppfyllelsen om och man tar bort samtliga elever som inte
deltagit så har den totala måluppfyllelsen ökat lite sedan föregående år.

Årskurs 6

Fler elever har godkända betyg (A-E) i svenska, matematik och engelska
(bortsett från svenska A) än föregående år. En anledning kan vara tryggheten
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i att vara kvar på sin skola det första året betyg sätts. Likaså har tillämp-
ningen av formativ bedömning resulterat i en mer likvärdig och säker be-
dömning av elevernas resultat.

Årskurs 9

Ett stort antal elever kom som nyanlända i årskurs 9 vilket påverkat resulta-
tet. Fler elever än tidigare har fått betyget F (ej godkänt) och tre elever har
anpassad studiegång, vilka till stor del är nyanlända då de ofta behöver an-
passad studiegång och inte uppnått kunskapsmålen för årskurs 9. Nyanlända
elever som börjat i årskurs 9 har inte haft möjlighet att läsa hemkunskap då
detta läses i årskurs 8. Enstaka elever läser upp ämnet i årskurs 9 men de ny-
anlända behöver först lära sig det svenska språket. Betyget "saknas" ges en-
bart till elever som har så hög frånvaro att annat betyg är omöjligt att sätta,
men detta betyg har halverats sedan läsåret 14 / 15 vilket är positivt.

Förbättringsområden utifrån analysen
Fortsätta att systematiskt fö5a upp, analysera och utvärdera elevernas resul-
tat. Läsåret startar med klassgenomgång. Varje lärare träffar elevhälsan var
sjätte vecka för att fö5a upp eleverna. Detta för att kunna sätta in resurser
och åtgärder tidigare för de elever som ligger i riskzonen för att inte nå kun-
skapskraven.

Arbeta efter kommunens läs- och skrivplan. Dubbla pedagoger i kärnämnen
för att mer effektivt få till en nivåanpassad undervisning eller mer varierad
undervisning. Öka motivationen hos eleverna och det kollegiala lärandet mel-
lan lärarna.

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

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 25 minuter (klockan 14.55-15.20).

Barn- och utbildningschef Marita Friborg och rektorerna Magnus Arvidsson,
Thomas Ärlevik, Carina Andersson och tf. rektor Leif Carlsson lämnar en re-
dogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 115
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Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 10 november 2016;
Utskottet har tagit del av informationen och skickar den vidare till kommun-
styrelsen.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklaren

Justerare =; ,?, s ,? a;]= 'C=!{{ l Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-11-3 0

Sida

627

Ks § 391

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i fem minuter (klockan 16.25-1630).

Justerare ?.,' .'?gd!;l l Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLI

Sammanträdesdatum

2 016-11-3 0

Sida

628

Ks § 392 Dnr KS 2016/0011

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporterna till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Varje år sammanställer Socialstyrelsen resultat av sin enkätundersökning
"Så tycker de äldre om äldreomsorgen?" Enkäten består av två separata delar,
ena delen är för personer i särskilt boende, och den andra delen gäller äldre
som bor i ordinärt boende och har hemtjänst.

Totalt svarade 40 371 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende,
vilket är 55,5 procent av de tillfrågade.
I Töreboda svarade 42 personer, vilket är 59,2 procent av de tillfrågade.

Totalt svarade 94 714 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket
är 65,4 procent av de tillfrågade.
I Töreboda svarade 100 personer, vilket är 68,5 procent av de tillfrågade.

Enhetschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och biträdande enhetschef Ulrika

Berglund lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Töreboda kommuns del av Socialstyrelsens sammanställning av enkätunder-
sökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016?"
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 160

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 november 2016;
* Rapporterna noteras och läggs till handlingarna
@ Två rapporter skickas till kommunstyrelsen som information

Rapporterna läggs ut på kommunens hemsida*

Expedieras till;
Äldreomsorgschefen

?Justerari
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

2 016-11-3 0
Sida

629

Ks § 393

Julhälsning och tack till avgående oppositionsråd och ledamot

Kommunstyrelsens ordförande tackar avgående oppositionsrådet Lars-Åke
Bergman (S) för det arbete han nedlagt i kommunen och för gott samarbete
de år de arbetat tillsammans. Ordföranden tackar också avgående ledamoten
Anna-Karin Holgersson för det arbete hon lagt ned i kommunen samt tillön-
skar ledamöter och ersättare en God Jul och ett Gott Nytt År.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lars-Åke Bergman (S) tackar för
de fina orden och tillönskar på ledamöternas vägnar ordföranden detsamma.
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