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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 28 november 2016, kl. 18.00-20.05 och 20.15-20.38

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Jörgen Karlsson (M) för Linn Brandström, Johan Cord

(S), Bengt-Åke Johansson (SD) för Birgit Sporrong, Pernilla Johansson (C),

Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ewa Ewaldson (S),
Therese Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael
Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C),
Gunnar Welin (M), Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S), Daniel Nord (C),
Marlene Näslin (M), Gunilla Fransson (L) för Ursula Evje, Jan Karlsson (MP),
Berit Bergman (S), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Lisa Lagerström
(C) och Magnus Dimberg (M)

Övriga närvarande Lars-Göran Asp (V), Agneta Bakir (S) och Kerstin Bertilsson (M), ersättare,
Marita Friborg, tf. kommunchef, Anders Bernhall, ekonomichef t.o.m. del av
§ 114 och Mariana Franken, kommunsekreterare

Justerare

Gunnar Welin (M) och Linda Ludvigsson (S)
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plats och tid
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Linda Ludvigsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Reviderad driftbudget 2017 med flerårsplan 2018-2019
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Töreboda
Reviderad investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Omfördelning av budget till delverksamheten LSS
Besvarande av medborgarförslag om att anlägga en park på grönområdet bakom Stora Bergsgatan
Besvarande av medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård
Besvarande av medborgarförslag om byte av golv i Idrottshallens
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Ajournering

Deiårsbokslut 2016, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
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Delårsrapport 2016, Kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg
Delårsrapport 2016, Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Folkhälsoplan 2016-2018 (2017)
Reviderat beslut om borgen (proprieborgen) för Törebodabostäder
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Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda
deltagandeti kulturlivet med mera
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Motion om att införa en fritidsbank i Töreboda kommun
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Interpellation om redovisning av partiernas underlag för utbetalning av partistöd
Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot av kommunstyrelsen och Utbildnings- och kulturutskottet
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Justeriny

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunnar Welin
(M) och Linda Ludvigsson (S).

Det tillkännages, att protokollet justeras den 7 december 2016 klockan
13.00 på kommunhuset.
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Dnr KS 2016/0277

Utökning av IT-nämndens budget 2017 till digitalisering
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige utökar IT-nämndens budget 2017 med 125 000 kronor
till digitalisering.
Sammanfattning av ärendet

IT-avdelningen begär en utökning av budgeten 2017 med sammanlagt en
miljon kronor, 500 000 kronor till ökade personalkostnader och 500 000
kronor till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från
verksamheterna.

IT-chefen meddelade vid IT-nämndens sammanträde den 22 augusti 2016 att

utökningen med 500 000 kronor till ökade personalkostnader är klar från
alla tre MTG-kommunerna (300 000 kronor, 125 000 kronor respektive
75 000 kronor).

IT-nämnden beslutade den 22 augusti 2016 att anhålla om utökning av ITnämndens budget 2017 med ytterligare 500 000 kronor till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna. IT-nämnden beslutade vidare att uppdra åt IT-chefen att upprätta en tjänsteskrivelse i
ärendet, där behovet av budgetutökningen förklaras. Skrivelsen bilades beslutet.

IT-nämnden beslutade den 18 oktober 2016 att anhålla hos kommunfullmäk-

tige i MTG-kommunerna om utökning av IT-nämndens budget 2017 med ytterligare 500 000 kronor (300 000 kronor, 125 000 kronor respektive 75 000
kronor) till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från

verksamheterna. IT-nämnden beslutade vidare att anhålla om svar från re-

spektive MTG-kommun om kommunen är beredd att tillskjuta pengar till digitalisering, totalt 500 000 kronor (enligt ovanstående kostnadsfördelning).
Digitaliseringen är en högaktuell fråga som alla kommuner måste ta till sig
och arbeta med. Regeringen har bland annat tillsatt en digitaliseringskommission, Skolverket har lämnat förslag på strategi för digitalisering i skolan
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och Västkom beslutade att inrätta en e-Samordnare inom varje kommunal-

förbund. Detta är bara några exempel på hur digitaliseringen kommer att påverka kommunerna och det pågår redan idag ett antal olika projekt och tester
inom kommunerna, till exempel olika e-tjänster, 1-1 datorer i skola, e-hälsa
och trygghetskameror i hemtjänsten. IT-avdelningen behöver möta upp be-

hovet av samarbetspartner från verksamheterna för att ta fram och samordna teknikstöd för digitaliseringen. Risken är annars att varje verksamhet
tar fram egna lösningar vilket totalekonomiskt blir mycket dyrare för kommunerna.

Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 22 augusti 2016, § 36 med bilaga, IT-chefens

skrivelse om digitalisering

IT-nämndens protokoll den 18 oktober 2016, § 42
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 322

Kommun«Ayrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utökar IT-nämndens budget 2017 med 125 000 kronor

till digitalisering.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Daniel Nord (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
IT-nämnden

Ekonomichefen
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Dnr KS 2014/0152

Nya lokaler för biblioteksfilialerna i Moholm och Älgarås
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Biblioteksfilialen i Moholm flyttas till Krabbängsgården. Pengar till hyreskostnaden för den nya bibliotekslokalen, 143 000 kronor/år och
30 000 kronor (engångsbelopp) till belysning och IT-uppkoppling tas
upp i förslaget till reviderad driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019.
2.

Biblioteksfilialen i Älgarås flyttas till Servicehuset. Pengar till hyreskost-

naden för den nya bibliotekslokalen, 33 200 kronor/år och till kT-uppkoppling, 30 000 kronor (engångsbelopp) tas upp i förslaget till reviderad driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Pengar till ombyggna-

den och underhåll av samlingssalen i Älgarås Servicehus, 350 000 kronor, tas upp i förslaget till reviderad investeringsbudget 2017.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 13 oktober 2016 att kommunstyrelsen
uppdragit till kommunledningskontoret att utreda kostnader för flytt och lo-

kalisering av biblioteksfilialerna i Moholm till Krabbängsgården och i Älgarås
till Servicehuset. I uppdraget ingick också att kostnadsberäkna ett alternativ
med bokbuss. Uppdraget skulle vara klart den 30 september 2016.
Moholm

Idag finns en biblioteksfiliali Moholms skola. En flytt av denna filial planeras
då skollokalen ska inrymma en förskolelokal. I biblioteksfilialen finns idag
cirka 10 500 böcker. Den nya lokalen behöver vara minst 30 kvadratmeter
men då kommer bokbeståndet att minskas till hälften enligt bibliotekschefen.
Utrustningen ilokalen bör ha IT-uppkoppling för både allmänhet och personal. Lokaien behöver ha plats för bord och stolar för besökande samt en kontorsarbetsplats. God belysning krävs i hela lokalen. Lokalen ska vara tillgänglig för personer med förflyttningshjälpmedel. Det behöver finnas en toalett
för besökande samt toalett och personalutrymme för medarbetare. I dagsläget har filialen öppet tisdagar och torsdagar klockan 10-13 samt 16-18. Tiden
mellan klockan 13-16 har personalen lunch samt inre arbete i biblioteket.
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Förslaget för att lösa behovet av lokal för biblioteksfilial på Krabbängsgården
är att två lägenheter på första våningen avdelas till filial. Ingång får öppnas
upp på gaveln. Viss ombyggnad behövs för att avgränsa biblioteksfilialen mot
det särskilda boendet. Ingången samt vägen fram från parkeringen behöver
vara tillgänglig och utan trappsteg. Ytan blir cirka 70 kvadratmeter. Det finns
tillgång till två toaletter samt möjlighet till personalutrymme. IT-uppkoppling
samt belysning behöver ses över. Detta alternativ ger en stor yta för biblioteksfilialen och lokalen är begränsad så att man inte passerar genom gemensamhetsutrymmen i det särskilda boendet. Beräknad kostnad: 186 450 kronor för ombyggnad och 79 200 kronor för målning och nya mattor. Kostnader
för belysning samt IT-uppkoppling tillkommer. Totalt bör investeringsutgiften beräknas till 300 000 kronor. Cirka 270 000 kronor av dessa investeras

av fastighetsägaren RHKF Töreboda Äldrebostäder och verksamheten betalar
hyra.

Konsekvenser för äldreomsorgen är en minskning med två stycken lägenheter för särskilt boende. Personalbemanningen kommer att förbli intakt
trots minskningen då nuvarande bemanning krävs för att kunna fortsätta
samverka kring de boende som tidigare.

Den årliga lokalkostnaden beräknas till 143 000 kronor enligt fö5ande:
grundhyra 115 000 kronor/år, ombyggnadshyra 18 000 kronor/år och städning 10 000 konor/år. Därutöver bör 30 000 kronor [engångsbe}opp) budgeteras för belysning och IT-uppkoppling.
i

Folkbibliotekets filial i Älgarås inryms för närvarande i Älgarås skola. Biblioteket har tillgång till motsvarande ett klassrum och ett grupprum. Det finns

ingen separat ingång till biblioteket. Älgarås skola har behov av lokaler då

dels elevantalet ökat de senaste åren och dels för att tillgodose ändrade behov. Lokaler för extra anpassningar för elever i behov av särskilt stöd,
svenska som andraspråk och förberedelsegrupp för asylsökande.

Biblioteksfilialen i Älgarås kan inrymmas i Älgarås Servicehus efter viss ombyggnad. Befintlig entre används som ingång även till biblioteket. Den sittgrupp och den handikapptoalett som finns i entrehallen används även för
bibliotekets gäster. I en del av samlingssalen iordningställs ett rum som
bibliotek. Rummet kommer att vara cirka 30 kvadratmeter. Personalut-

rymme finns i källaren. IT-uppkoppling för både personal och allmänhet behövs. Då biblioteksytan blir relativt begränsad kommer fler leveranser mellan filial och huvudbibliotek behövas. Hur leveranser ska genomföras får utredas vidare. Kostnaderna för att bygga om servicehuset till ett bibliotek beräknas till cirka 350 000 kronor. Ornbyggnationen består av byte av matta
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och belysning i hela salen (inklusive ny inredning för 135 000 kronor).
Storleken på lokalen är cirka 40 kvadratmeter. Hyran är 416 kronor/kvadratmeter, vilket ger en kostnad av 16 600 kronor/år. Städ- och vaktmästerikostnaderna uppskattas till cirka 16 600 kronor, totalt 33 200 kronor/år. Kostnader för IT-uppkoppling tillkommer, cirka 30 000 kronor.
Beslutsunderlag

Kommunsekreterare Peter Anderssons skriyelse om beräknade kostnader för

ombyggnation av Servicehuset i Älgarås till ett Folkbibliotek
Tf. verksamhetschef AnnSofie Eklund-Karlssons och tf. biträdande verksam-

hetschef Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 20 september 2016
Skrivelse "Hjälp oss att rädda Moholms bibliotek" den 28 september 2016
från elever i Moholm

Skrivelser från elever i klass 5 på Moholms skola "Vi vill ha biblioteket kvar"
den 29 och 30 september 2016

Skrivelse från elever i klass 5 på Moholms skola "Biblioteket ska stanna" den
29 september 2016

Skrivelser från elever i årskurs 6 på Moholms skola "Behåll Moholms bibliotek på skolan!!"den 30 september 2016

Matilda Dahlborgs, Moholm skrivelse "Behåll biblioteketi Moholm!" den 3
oktober 2016

Barn- och utbildningschef Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 5 oktober
2016

Kostnadsberäkning bibliotek Moholm den 5 oktober 2016
Bibliotekschef Cathrine Landströms skrivelse om bokbuss

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 oktober 2016, § 101
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 323
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
@

*

Biblioteksfilialen i Moholm flyttas till Krabbängsgården. Pengar till hyreskostnaden för den nya bibliotekslokalen, 143 000 kronor/år och
30 000 kronor (engångsbelopp) till belysning och IT-uppkoppling tas
upp i förslaget till reviderad driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019.

Biblioteksfilialen i Älgarås flyttas till Servicehuset. Pengar till hyreskostnaden för den nya bibliotekslokalen, 33 200 kronor/år och till IT-uppkoppling, 30 000 kronor (engångsbelopp) tas upp i förslaget till reviderad driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Pengar till ombyggna-

den och underhåll av samlingssalen i Älgarås Servicehus, 350 000 kronor, tas upp i förslaget till reviderad investeringsbudget 2017.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Tekniska nämnden
Bibliotekschefen

Barn- och utbildningschefen
Ekonomichefen

Ekonomiberedningen
Tf. verksamhetschef A-S. Eklund-Karlsson

Tf. biträdande verksamhetschef Ulrika Berglund
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Dnr KS 2014/0152

Skrivelse om upprustning av Älgarås Servicehus
Kommunfullmäktiges beslut

1. KommunfullmäktigeställersigpositivtillattsamlingslokaleniÄlgarås
Servicehus underhålls i enlighet med önskemåleti PRO Älgarås och
Onsdagsträffens skrivelse.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra nödvändigt underhåll av golv, väggar, innertak och belysningi samband med
ombyggnaden för bibliotek. Finansiering av underhållet ingår i förslaget
till reviderad investeringsbudget 2017.
Sammanfattning av ärendet

PRO Älgarås och Onsdagsträffen anhålleri skrivelse den 14 september 2016
att Älgarås Servicehus renoveras. De skriver bland annat att inte mycket har
skett inomhus sedan fastigheten byggdes 1980. Det är framförallt den stora
salen som skulle behöva en rejäl ansiktslyftning. Innertaket har ett stort antal
plattor som är skadade, och har varit så i många år. Golvet är utslitet och behöver bytas ut helt. Takarmaturer är trasiga och hela lokalen ger ett sjabbigt
intryck. Lokalerna används varje vardag av förskolan, såväl för matservering,
lek och andra aktiviteter. PRO och Onsdagsträffen är flitiga användare. Dessutom hyrs lokalerna ut.
Beslutsunderlag

Kommunala pensionärsrådets (KPR) protokoll den 15 september 2016, § 11

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 178
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 324

KPR beslutade den 15 september 2016 att ställa sig bakom skrivelsen, och att
överlämna den till kommunstyrelsen för handläggning.

?

Justerare

/'-'

Utdragsbestyrkande

:Ä
l

u

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-28

206

forts. Kf § 113

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att samlingslokalen i Älgarås
Servicehus underhålls i enlighet med önskemåleti PRO Älgarås och

*

Onsdagsträffens skrivelse.

Kommunfulimäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra nödvändigt underhåll av golv, väggar och belysning i samband med ombyggnaden för bibliotek. Finansiering av underhållet ingår i förslaget till revi-

*

derad investeringsbudget 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Dimberg (M) med instämmande av Kenneth Carlsson (S) och AnneCharlotte Karlsson (S): Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden
att genomföra nödvändigt underhåll av golv, väggar, innertak och belysning i
samband med ombyggnaden för bibliotek. Finansiering av underhållet ingår i
förslaget till reviderad investeringsbudget 2017. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Magnus Dimbergs
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Expedieras till;

PRO Älgarås
Onsdagsträffen
KPR

Tekniska nämnden
Ekonomichefen
Bibliotekschefen
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Dnr KS 2015/0247

Reviderad driftbudget 2017 med flerårsplan 2018-2019
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reviderad driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019, med följande tillägg och ändringar,
bilaga a;
*

125 000 kronor tas upp 2017 till IT-nämnden till digitalisering,
176 200 kronor tas upp till biblioteksfilialerna 2017-2019 till ökade
driftskostnader och 60 000 kronor 2017 till belysning och IT-uppkoppling,

*

*

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande ökas (med O,5 miljoner kronor) till 1,5 miljoner kronor. Resultatet minskas med O,5 miljoner kronor.
100 000 kronor tillförs ett Läsfrämjande projekt i samarbete med utbildning och bibliotek. Anslaget finansieras genom att resultatet minskas
med 100 000 kronor.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett underlag gällande bidrag till studieförbunden i Töreboda kommun. Av underlaget bör det framgå nivå och utformning samt budgetanslag jämfört
med övriga kommuner i vår närhet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 att fastställa driftbudget
2017 och flerårsplan 2018-2019 enligt kommunstyrelsens förslag och bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att delegera till kommunstyrelsen att
besluta om finansiering av en förskoleavdelning i Moholm samt två klassrum
med tillhörande grupprum på Björkängsskolan inom ramen 3,550 miljoner
kronor. Pengarna skulle tas av det särskilda ofördelade statsbidraget på 18,7
mi5oner kronor.

Ekonomiberedningen har upprättat förslag till reviderad budget 2017-2019.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 utgör utgångspunkt för förslaget till reviderad budget. Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen
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och kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad driftbudget 2017 och
flerårsplan 2017-2018 enligt bilaga.
Beslutsunderlag

Ekonomiberedningens protokoll den 16 februari 2016, § 12
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 57
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 77

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, § 56 och 58
Ekonomiberedningens protokoll den 14 april 2016, § 15

Ekonomikontoret, Töreboda budget 2017 - Konsekvensanalys av besparing 1
o/o den 2 maj 2016

Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2016, § 22
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 167 och 168
It-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 24

Ekonomikontoret, Töreboda budget 2017, plan 2018-2019, juni-utgåva
Törebodas målpaket 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016, § 63

Ekonomikontoret, Töreboda reviderad budget 2017-2019, 6 oktober 2016
Ekonomiberedningens protokoll den 6 oktober 2016, § 30
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 325
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reviderad driftbudget
2017 och flerårsplan 2018-2019, bilaga, med följande tillägg;
125 000 kronor tas upp 2017 till IT-nämnden till digitalisering
176 200 kronor tas upp till biblioteksfilialerna 2017-2019 till ökade
driftskostnader och 60 000 kronor 2017 till belysning och IT-uppkopp-

*

*

ling.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Anslaget till kommunstyrelsens förfogande ökas (med O,5
miljoner kronor) till 1,5 mi5oner kronor. Resultatet minskas med 0,5 mi5oner kronor. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars-Åke Bergman (S): Anslaget till studieförbunden ökas med 200 000 kronor att användas till utökning av verksamheten och bättre kunna erbjuda
kommunens invånare möjlighet till studier på kvällstid. Anslaget till kulturskolan ökas med 250 000 kronor för att kunna möta behovet av kulturutbud i

kommunen samt korta de köer som idag finns inom kulturskolan. Pengarna

tas av det överskott som förväntas när vi tillsammans med majoriteten höjde
upp invånarantalet till 9350 personer. I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Therese
Erikson (V) och Kenneth Carlsson (S): Bifall til Lars-Åke Bergmans
(S) yrkanden.
Karl-Johan Gustafson (C): Bifall til kommunstyrelsens förslag och Bengt
Sjta öfram
bergsett(M)underl
yrkande.
Kommunful
l
m
äkti
g
e
uppdrar
ti
l
kommunstyrel
s
en
att
ag gällande bidrag til studieförbunden i Töreboda kommun.
Av
underl
a
get
bör det framgå
vå och utformning samt budgetanslag
jämfört med övriga kommuner
i vårninärhet,

Anne-Charl
omed
tte Karlutbisson
(S):
100bib000liotek,kronor
tial get
försfiettnansiLäsfrämj
ande proj
ere-kt
isul
samarbete
l
d
ni
n
g
och
Ansl
e
ras
genom
att
tatetoch
minLars-Åke
skas medBergmans
100 000 kronor.
} övrigt bifall til kommunstyrelsens
förslag
(S) yrkanden.
Hans Thorsell (S): Bifall til Lars-Åke Bergmans (S) och Anne-Charlotte

Karlssons (S) yrkanden. Avslag på Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
Mikael Fale(C)
ke (M):
Bifall til kommunstyrelsens förslag och Karl-Johan
Gustafsons
yrkande.

Anna-Kari
n
Hol
g
ersson
(S):
Bi
f
al
l
ti
l
kommunstyrel
s
ens
försl
a
g,
Lars-Åke
Bergmans (S) yrkande och Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.
Bengt Sjöberg (M):
Bifall til(S)Karlyrkande.
-Johan Gustafsons (C) yrkande. Avslag på
Anne-Charlotte
Karlssons

Lars-Åke Bergman (S): Bifall til Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.
Beslutsgång för Bengt Sjöbergs (S) yrkande

(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden
ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Beslutsgång för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat bidrag til studieför-

bundens verksamhet

(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden
stäl
l
e
r
proposi
t
i
o
n
på
bi
f
al
l
el
l
e
r
avsl
a
g
på
Lars-Åke
Bergmans
(S) yrkande om ökat bidrag til studieförbundens verksamhet och finner att

kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsJa-röst för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.
ordning:

Nej-röst för bifall -till Lars-Åke Bergmans (S)-yrkande.

Omröstningsresultat för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat bidrag till stu-

dieförbundens verksamhet

Med 17 ja-röster för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande mot 13 nejröster för bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige Lars-Åke Bergmans
(S) yrkande om ökat bidrag till studieförbundens verksamhet, se omröst-

ningsbilaga, bilaga b.

Beslutsgång för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat anslag till kulturskolan

(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Åke Bergmans

(S) yrkande om ökat anslag till kulturskolan och finner att kommunfullmäk-

tige avslår yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsJa-röst för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.
ordning:

Nej-röst för bifall till Lars-Åke Bergmans -(S)-yrkande.

Omröstningsresultat för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat anslag till kul-

turskolan

Med 17 ja-röster för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande mot 13 nejröster för bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige Lars-Åke Bergmans
(S) yrkande om ökat anslag till kulturskolan, se omröstningsbilaga, bilaga c.

Beslutsgång för Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande om uppdrag till kommunsty-

relsen

(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-Johan
Gustafsons (C) yrkande om uppdrag till kommunstyrelsen och finner att

kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-

ordning:

Ja-röst för bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
Nej-röst för avslag på Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
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Omröstningsresultat för Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande om uppdrag till
kommunstyrelsen

Med 18 ja-röster för bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande mot 12 nejröster för avslag på yrkandet antar kommunfullmäktige Karl-J ohan
Gustafsons (C) yrkande om uppdrag till kommunstyrelsen, se omröstningsbilaga, bilaga d.

Beslutsgång för Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande om medel till ett
Läsfrämjande projekt
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Charlotte
Karlsson (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Reservation mot beslutet att inte öka bidraget till studieförbundens verksamhet och mot beslutet att inte öka anslaget till kulturskolan

Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), Anna-

Karin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Ingmar Andhill
(S), Hans Thorsell (S), Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman
(S), Mattias Faleke (V) och Kenneth Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet

till förmån för Lars-JÅke Bergmans (S) yrkanden.

Bilaga a, b, c och d Kf § 114/16
Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

Utvecklingsutskottet
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Inledning
Kommunfullmäktige fattade 2016-06-20 beslut om budget för planperioden 2017-2019.
Kommunfullmäktiges beslut framgår av bifogad bilaga "Budget 2017, plan 2018-2019
Töreboda kormnun (juni-utgåva)?. Detta dokument utgör också utgångspunkten för processen
med reviderad budget.
Nedanstående tabell sammanfattar kommunfullmäktiges juni-beslut.
Sammanställning
(tkr}
Årets resultat

Ärets resultat i skatter och bid rag
Skatteintäkter

Ökning av skatteintäkter i %
Nettokostnader

Ökning av nettokostnader i %
Investeringsutgifter exkl. ombudg,eteringar

Budget

Budget

Budget

2017

2018

2019

16 480.

9533

16 165

1,8%

3,0%

3,0%',

526 506

538 029

548 844

5,3%

2,2%

2,0%

496 273

499 964

sog 2641

4,9%

0,7%

1,9%

36 000

22 200?

soioo

Skatter och bidrag
Prognos avseende skatter och bidrag
De förutsättningar som legat till gmnd för kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 och som
har varit utgångspunkt för budget 2017 -2019 bygger på följande antaganden:
*
*
*

Befolkningsunderlaget för 2017-2019 beräknas på ett antagande om 9 300 invånare.
Utdebitering 21:22 under planperioden.
Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL)
prognos.

*

Bidrag och avgifter inom den kornmunalekonomiska utjärnningen beräknas i enlighet
med SKLs prognoser.

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2017 - 2019 grundade sig på SKLs bedömningar
om skatteunderlagsprognoser. Intäkterna prognostiserades för år 2017 till 528 mnkr (SKLs
prognos den 28 april). Efter reduktion med 2 mnkr för prognososäkerhet förväntades
intäkterna uppgå till 526 tkr.
Uppdaterad prognos avseende skatter och bidrag
Under augusti/oktober månad reviderade SKL ned prognosen avseende förväntade skatter och
bidrag. Prognosen innebar en markant minskning av skatter och bidrag. Förklaringen till detta
är att det preliminära taxeringsutfallet för 2015, som Skatteverket publicerade den 11 augusti,
indikerade en mindre ökning av skatteunderlaget järnfört med aprilprognosen. Jämfört med
den prognos SKL presenterade i april har skatteunderlagets ökning nedreviderats samtliga år.
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Effekt av uppdaterad skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting
Förändring efter ny skatteprognos

?

År?ZQ!Z

Å?2QE

År 2019.

sso 8441
503 850
528 506
540 029
Prognos från SKL april 2016
502 354
545 335
524 282
533 961
Prognos från SKL oktober 2016
Förändring: -1 496 -4 224 -6 068 -5 509

Som framgår av tabellen försämras förväntade skatteintäkter med -4,2 mnkr till -5,5 under
åren 2017-2019.

Fördelning av extra medel till välfärden - "Välfärdsmiljarderna?
Den 20 september presenterade regeringen 2017 års budgetproposition och 2016 års
höständringsbudget. Regeringen har i Budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till
kommuner och landsting från år 2017 för mer resurser i välförden.
Om förslaget går igenom i riksdagen (beslut fattas under december månad) genererar detta
preliminärt ett resurstillskott till Töreboda kornmun uppgående till ca 18 mnkr år 2017.
Pengarna till kommunsektorn kornrner initialt att dels fördelas på samma sätt som via det
kommunala utjärnningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där
hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Statsbidraget kommer dock på sikt att fasas
ut och fördelas utifrån invånarantal. Från och med år 2021 är tanken att hela tillskottet ska

ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, vilket im'iebär att statsbidraget då
kommer att uppgå till ca 6 mnkr. Det är därför angeläget att dessa tillkornmande medel inte i

för stor utsträckning används till nivåhöjande verksarnhetsförändringar. Överväganden bör
göras om att delar av dessa medel kan användas för resultat:förstärkning, delfinansiering av
investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc.
Reviderad fördelning från SKL avseende "Välfördsmiljarderna" publicerad 23 september:
Töreboda kommun

(tkr) Å?Q!Z

År20l9 ÅL2Q2Q !!!2Q2!

Enligtflyktingvariabler 16106 16106 11500 6900 0
Enligt befolkningsfördelning 1981 1981 3 300 4 620 6 600

W

18 087 18 087 14 800 11 520

6 600

Observera att SKL understryker att ovanstående uppgifter är preliminära och be5r användas
med försiktighet.
Resultaten i tabellen ovan för 2018-2021 är inte en prognos. Tabellen ska snarare ses som vad
som händer när bidraget övergår från att huvudsakligen fördelas via flyktingvariabler till att
helt fördelas utifrån befolkning, år 2012, sarnt att kornrnunernas andel av bidraget minskar.
Det är dock rimligt att anta utgå från att regeringen kommer att uppdatera dataunderlaget inför
de slutliga fördelningarna åren 2018 och framåt, varför de siffror som redovisas endast ska ses
som ett räkneexempel.
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Förändrade planeringsförutsättningar - verksamhet
Efter kommunfullmäktiges beslut i juni har verksamheternas förutsättningar i en del fall
förändrats. Bland annat har behov av ytterligare verksamhetslokaler tillkomrnit inom
förskola/skola samt förändrade förutsättningar avseende skyddsplaceringar/familjerätt etc.

Förutsättningar för reviderad budgetprocess
Förutsättningarna inför reviderad budgetprocess kan sammanfattas under följande punkter:
*

Förväntade intäkter avseende skatter och bidrag minskar

*

Resurstillskott förväntas i form av ?Välfördsmiljarderna"

*

Förändrade planeringsförutsättningar inom verksarrföeterna

Ovanstående förändrade planeringsförutsättningar påverkar såväl driftbudget som
investeringsbudget.
Kommunfullmäktige fattade beslut om reviderad budget för perioden 2017-2019 den 28
november.

Kommunfullmäktiges förslag till revidering av driftbudget 2017-2019
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över önskemål om föreslagna
förändringar avseende budget 2017 - 2019.
De nya fömtsättningar som legat till grund för och som har varit utgångspunkt för
kommunfullmäktiges förslag till budget 2017 -2019 bygger på följ ande antaganden:
*

*
*

*

Befolkningsunderlaget för 2017-2019 beräknas på ett antagande om 9 3 50 invånare
(en ökning med 50 invånare jämfört med förutsättningarna vid kormnunfullmäktiges
beslut 2016-06-20).
Utdebitering 21:22 under planperioden.

Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kormnuner och landstings (SKL)
prognos (oktober).
Bidrag och avgifter inom den kornrnunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet
med SKLs prognoser (oktober). Prognososäkerhet (tidigare 2 mnkr) tas bort.

Fyra olika finansieringsalternativ:

A.) Tillfällig finansiering via statsbidrag med anledning av flyktingsituationen från 2015.
Bl.) Statsbidrag välfärdmiljarderna; år 2017 = 18 mnkr, år 2021 = 6 mnkr.
B2.) Statsbidrag 6 mnkr
C.) Omprioriteringar inom beslutad driftbudget (KF juni 2016).
D.) Sänkt resultatmål.
/

J
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En sammanfattning av kommunfullmäktiges förslag 2016-1l-28 ser ut enligt följande:
Verksamhet

KF beslut

Förslag revidering år 2017 - 2019
År 2017 År 2018 År 2019

?Finansiering

Politiskverksamhet 7 740

Överförmyndarverksamhet 400 400 400 B2
Ledning och utveckling 19 506
MTG-samordnare 150 150 150 B2

Trygghetsskapandeåtgärder 100 100 100 B2
FärjanLina,öppettider 100 100 100 Bl
Kostenhet

-109

Köp från Ekonominämnd 4 193
Köp från IT-nämnd 3 900
It-nämnd, digitalisering 125 125 125 B2
Köp från lönenämnd 2 540
köp från Miljö- och bygg 2 854
Köp Räddningsverksamhet 6 423
Teknik exkl. VA 26 509

Utbildning 186646
Björkäng,utökadhyra/drift 597 597 597 Bl

Kilen,utökadhyra/drift 240 1064 1064 Bl
Biblioteket,utredningpågår 200 200 200 B2
Moholm,utökadhyra/drift 593 593 593 B2
Nyförskoleavdelning, utökadhyra/drift 410 1371 1371 B2
Utökad elevhälsa/förebyggande socialtjänst 1 500 1500 1500 Bl
NationelllT-strategi(utbildning) Utredsvidare B2

FritidsgårdmigrationÄ]garås 50 50 50
Läsfrämjandeprojekt 100 0 0 0
Arbetsmarknad 2135
Fritidsverksamhet 4255
Kulturverksamhet 6794
IFO

34353

Flykting Skyddsplaceringar/familjerätt mm 4 000 3 500 3 500 Bl
Hyra Killingen,finansieras inom befintlig ram O O O

Äldreomsorg 107832
DriftkostnadlarmtillRKHF 200 200 200 B2
Förstärkningnatt,ökadhemvård 1000 A
LSS

56859

IT-nämnd(kapital) -857
Ekonominämnd (kapital) -176
VA(kapital) -6163
Finansförvaltnin :

Ksoförutsett 1000 500 500 500
Lönepott 17375

LSS-pott 2045
LSS enligt prognos 3 219
Pensioner

7400

Summa: 496273 506538 510414 519714
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Förslag till finansiering framgår av nedanstående tabeller:

Förslag till finansiering:

Statsbidrag 2017 "Statsbidrag migration" som används under 2015 - 2017:
Statsbidrag 2017 "Välfärdsmiljarderna", kortsiktigt:
Statsbidrag 2017 -2021 "Välfärdsmiljarderna", långsiktigt:

6 537

Summa:

9 765

Statsbidrag 2018 'Välfärdsmiljarderna", kortsiktigt:
Statsbidrag 2018 -2021 "Välfärdsmiljarderna", långsiktigt:

6 761

Summa:

g gso

Statsbidrag 2019 "Välfärdsmiljarderna", kortsiktigt:
Statsbidrag 2019 -2021 "Välfärdsmiljarderna", långsiktigt:

6 761

Summa:

g gso

1000

2 228

3 189

3 189

Kommunfullmäktiges förslag till driftbudget 2017 - 2019 efter revidering:
506 5381

Driftbudget 2017:
Avgår statsbidrag migration från 2015

-i ooo

Driftbudget 2017:

505 5381

Driftbudget 2018:

s:io 4141

Driftbudget 2019:

sig 7141

/

/

,-=-

/,
l

/

?

(

/

//

.7

Förslag till ianspråktagande av välfärdsmiljarder 2017 - 2019, revidering
Förväntat statsbidrag välfärdsmiljarder 2017:
Förväntat statsbidrag välfärdsmiljarder 2018:
Förväntat statsbidrag välfärdsmiljarder 2019:

is ooo
18 000
14 000

Användingavstatsbidrag20l7: Driftbudget 8765
varav stb migration engång 1000
investeringsbidrag 8000
Summa:

16765

Användingavstatsbidrag20l8: Driftbudget 9950
investeringsbidrag 0
Summa:

9950

Användingavstatsbidrag20l9: Driftbudget 9950
investeringsbidrag 0
Summa:

9950

Effekter av föreslagen förändring av driftbudget:
Förändrin driftbud et 2017 med ovanstående antg gnden:

Försämrat resultat skatter och bidrag efter augustiprognos -3 935 tkr.
Av de tillkommande statsbidragen på 18 000 tkr används 16 765 tkr. Resultatet tillförs + 1235 tkr.

Dessutom används 1000 tkr av statsbidrag Migrantion engångsbidrag. Dessa är inte med nedan.
BeslutadbudgetKFjuni20l6: Resultat: 9533
Finansielltmål: 1,8%
Förslagrevideradbudget: Resultat: 10630
Finansielltmål: 2,0%

Förändrin driftbud et 2018 med ovanstående anta anden:

Försämrat resultat skatter och bid rag efter augustiprognos -4 875 tkr.
Av de tillkommande statsbidragen på 18 000 tkr används 9 950 tkr.
Resultatet tillförs + 8 050 tkr,

BeslutadbudgetKFjuni20l6: Resultat: 16165
Finansielltmål: 3,0%
Förslagrevideradbudget: Resultat: 20288
Finansielltmål: 3,8%
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Förändring driftbudget 2019 med ovanstående antaganden:

?Försämrat resultat skatter och bidrag efter augustiprognos -5 860 tkr.
Av de tillkommande statsbidragen på 14 000 tkr används 9 950 tkr.
Resultatet tillförs + 4 050 tkr.

Beslutad budget KF juni 2016:

Resultat:

Finansiellt mål:

Förslag reviderad budget:

Resultat:

Finansiellt mål:
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164801
3,0%i

17 387'

3,2%l

Kommunfullmäktiges förslag till resultatbudget 2017 - 2019 enligt nedanstående
sammanställning:
Töreboda kommun

Verksarnhetens nettokostnader

Bokslut

Budget

Budget

Budget

2015

2016

2017

2018

-450 53A

-473 oge

-495 538

-492414

-505 714

-19 165

-20 00C

-21 000

-22 000

-23 000

-469 69S

-493 096

-516538

-514 414

-528 714

Skatteintäkter

327 65=-I

335 394

342 774

356 152

368 755

Generella statsbidrag

152 086

164431

i84094

178 450

177 446

3 181

1500

.i soo

:r soo

1500

-694

-1 160

-1 200

-1 400

-1 600

12 528

7 069

10 630

20 288

17 387

Avskrivningar
Verksarnhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Budgeterat resultat
Finansiellt mål
Antal invånare

2,6%

1,4%

2,0%

3,8%

3,2%

9 140

9 200

g 350

g 350

g 350

442 863

447 045

465 23l

474 00(

482 00C

Verksamhetens nettokostnad
Verksamheter

Besparing via över/underskott
Oförutsett

c
266

1 50(]

1200C

13 000

2 00C
8 900

7 405

6 375

6 322

€

2 045

2 045

2 045

2 045

3 219

3 219

3 219

684

O

o

o

7 100

7 400

7 700

a ooo

8 765

9 950

9 950

-18 000

-is ooo

-14 000

495 538

492 414

sos 714

Kostnader "Välfärdsmiljarder
Investeringsbidrag Välfördsmiljard"
Intäkter "Välfördstniljarder"
Sun»ma verksamhetens nettokoshia

c

1 50C

9 00C

Verksamhet p.g.a. ökad befolkning
Pensioner mm

1 50C

l

Lönepott 2018 och 2019
Lönepott 2017
Komplettering lönepott
Lönepott 2016
Lönepott 2015
LSS-pott
LSS enligt egen prognos

1 00C

(

8 000

450 534

473 096

Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognos okt 2015

SKL okt 2016

SKL okt 2016

SKL okt20l6

Kommunalskatten

321 222

335 394

342 774

356 152

368 755

Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag ")
Strukturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos
Slutavräkning 2016
Prognososäkerhet
Fastighetsskatt

123 207

128 745

145 177

140 287

141 578

-2 897

-911

2 702

2 702

2 702

1662

-263

-1898

-3 485

-5 780

951

o

23 582

22 439

25 610

25 610

25 610

o

o

Summa Skatteint och bidrag

-771

-2 833
-2 000

-2 000

15 982

15 192

15 336

15 336

15 336

481 709

499 825

526 868

534 602

546 201

-2000

Investeringsbudget
En samrnanfattning av kommunfullmäktiges förslag 2016-1l-28, till reviderad
investeringsbudget 2017 - 2019 ser ut enligt följande:
Fyra olika finansieringsalternativ:

A.) Tillfällig finansiering via statsbidrag med anledning av flyktingsituationen från 2015
B.) Statsbidrag välfärdmiljarderna; år 2017 = 18 mnkr, år 2021 = 6 mnkr
C.) Omprioriteringar inom beslutad investeringsbudget (KF juni 2016)
Projekt KFbeslut Försla reviderin år20l7-2019 Finansiering
År20l7 År20l8 År20l9 år20l7
Fastighet 14900 8100 3000
Killingenl.)

2300

D

Nya behov skola förskola 5 300
BjörMng
3300
Bl
Kilen
3300
Bl

Biblioteket,utredningpågår 600 Bl
Moholm

-1900

Bl

Nyförskoleavdelning 2700 Bl
Gata

6500

3500

3500

KvarteretHästen 1000

Utveckling 6600 6000
VA

11500

14500

11500

Kvävereduktion2.) 0 4000 -10000 D

ÖvrigtKS 350
Central IT-miljö 1000 1000 1000
KSnätinvestering 100 100 100

Vård och omsorg 800 1300 1600
Utbildning och kultur 3 050 1500 1500
Summa: 50 100 65 400 26 000 22 200

1.) Killingen. Nytt investeringsanslag 2017. l 2016 års investeringsbudget finns 2 571 tkr anslaget.
2.) 4 mnkr år 2017 samt 7 mnkr år 2021 (ursprungligen 10 mnkr år 2018).

Kommunfullmäktiges förslag till investprin7sbud7pt 2017-2019 efter
revidering
Investeringsbudget20l7: 65400

Varavstatsbidrag/investeringsbidrag -8000
Investeringsbudget 2017 inkl. investerningsbidrag: 57 400
Investeringsbudget20l8: 26000
Investeringsbudget20l9: 22200
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D.) Utökad investeringsram

Befolkningsutveckling

Sedan år 2000 har Töreboda kommuns befolkning minskat med 570 personer.
Befolknings'förändringen har historiskt varierat med -1,6 % och +0,4 o/o. Enligt
befolkningsprognosen fram till år 2030 kommer kommunens invånarantal att öka med 520
invånare fram till och med år 2030.

Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen under den senaste
tolvmånadersperioden:

Befolkningsutveckling
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Antalet invånare uppgick till 9 401 personer i september månad.

Antal invånare i kommun påverkar storleken på skatter och generella statsbidrag. Innevarande
år prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr, bl. a beroende på att antalet
invånare har ökat, jämfört med när beslut om budget fattades. Om invånarantalet stiger ökar
också skatteintäkterna, men därrned också sannolikt behovet av utökad kommunal service.
Ekonomisk analys

En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling fram till och med år
2030 har genomförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demografiska utvecklingen
och omfattar investeringsbehov i skolor, äldreboenden och förskolor. Analysen har också
kompletterats med uppgifter om framtida långsiktiga pensionsåtaganden, avskrivningar på
befintliga anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter. Analysen visar att:
* Framförallt kommer andelen äldre i kommunen att öka. Kostnaderna för

äldreomsorgen förväntas öka kraftigt fram till år 2030.
*

Utöver äldreomsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som
kostnaderna förväntas öka.

*

Kommunen behöver anpassa sina verksamhetslokaler i takt med att efterfrågan på
kommunal service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprocess
med god framförhållning.

*

Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 %
genom prioriteringar och 'nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver
kommunen uppnå en resultatnivå på 2 %
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Sammantaget behöver kommunen budgetera ett resultat uppgående till minst 3,1 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kommer upplåningsbehovet att öka. Detta
kommer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov.
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett ligre
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäktema innebär det att
kormnande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Töreboda kommuns finansiella mål

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

Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska
vara 2 %.

*

Huvudregeln är att investeringar ska skattefinansieras.

*

Låneskulden ska minskas genom årlig amortering.

Enligt långsiktig finansiell analys bör kommunens resultatmål uppgå till minst 3,1 % i
f?5rhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

För att säkerställa kommunens egna kapital och finansiella kostnader över tid ska kornmunens
finansiella mål uppfyllas (se Målpaket Töreboda kommun).

I budgeten för 2014 förstärktes intäkterna med en skattehöjning om 25 öre sarnt att det nya
utjämningssystemet påverkade kommunen positivt. För att inte urholka kommunens ekonomi
måste verksamheterna hålla sig inom fastställd budget. Uppföljning sker tre gånger per år;
april, augusti och december. Skulle någon verksamhet visa en negativ prognos vid något av
dessa uppföljningstillfällen ska beslut omgående fattas om åtgärder för att hålla beslutad
budget.

Sammanställning
Nedanstående tabell sammanfattar kommunfullmäktiges beslut 2016-1l-28 :

Sammanställning
Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

.(tkr)
Årets resultat

7 069

Årets resultat i skatter och bidrag
Skatteintäkter

.?

2,0%

3,8%

3,2o/ol

526 868

536 602

546 2011

5,4%

1,8%

1,8%l

473 096

495 538

492 414

sos 7141

4,7%

0,0%

2,7%I

65 400

26000

22 2001
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33 100
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17 3871

1,4%

Ökning av riettokostnader i %
Investeringsutgifter exki. ombudgeteringar

20 288

499 825

Ökning av skatteiritäkter i %
Nettokostnader

10 630

Bilagor

Budget 2017, plan 2018-2019 Töreboda kommun (juni-utgåva)
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Töreboda kommuns vision talar om vart vi är på väg och vad vi kan förvänta oss av den
verksamhet som vi alla gemensamt finansierar. Visionen "Välkommen till framtiden,
Töreboda 2030" speglar det önskvärda tillståndet i kommunen pr invånare, företagare och
besökare.

Boende - Kommunikationer

Töreboda kornmun är en kommun i tillväxt, är en framgångsrik och hållbar kornmun 2030.
Här finns attraktiva och hållbara boendemiljöer, för såväl unga som gamla och stora som små
hushåll, både i tätorten och på landsbygden. Vi erbjuder bostäder och service för allas behov.
De goda effektiva och miljövänliga kommunikationerna ger stora möjligheter för näringsliv
och turism samtidigt som det är bekvämt att pendla. Det är tryggt och hållbart att bo, leva och
verka i Töreboda kommun.

Näringsliv

Töreboda kommun är det självklara valet för företag och näringsidkare. Här finns en
frarntidstro där kommun, näringsliv och invånare sarnverkar. Komrnunen erbjuder korta
beslutsvägar, snabb och bra service. Här finns ett gott företagsklimat med utveckling och
företagande och företagsetableringar. Företagens och kornmunens gemensamma
konkurrenskraft och hållbarhet ökar med hjälp av utvecklingsprojekt och
kompetensutveckling.
Samarbetspartner

Töreboda kommun är en relativt liten kornrnun och klarar inte alla uppgifter på ett effektivt
sätt utan att samverka med andra. Töreboda kommun är känd som en bra samarbetspartner av
andra komrnuner, företag och organisationer. Genom en bra samverkan och ett gott samarbete
kan vi erbjuda bra service till våra medborgare. Detta bidrar också till att andra kan utveckla
sin verksamhet.

Utbildning

Töreboda kornmun ger bani och unga förutsättningar till en god start i livet då vi värnar om
deras rättigheter och trygghet. Förskola och skola arbetar för att barn och unga utvecklas och
utmanas i sitt lärande, har goda kunskaper och når en hög måluppfyllelse. Barn och unga möts
av en optimal lärmiljö för varje elev, präglad av trygghet och studiero. Barn och unga lämnar
skolans värld med nyfikenhet och engagemang inför vad som sker i vår omvärld. I alla
sammanhang kornmer barnets bästa i främsta rurnmet. Att få växa i upp i Töreboda kommun
är en förrnån.

Vård och omsorg

Töreboda kommun ger alla möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Vi respekterar din rätt
till integritet och våra insatser stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. För alla
yngre som äldre, innebär det glädje och trygghet att bo, leva och verka i Töreboda kommun.
Att åldras i Töreboda komrnun är en förmån, för här möts du med värdighet och respekt.
Kultur - Turism

Töreboda kommun vid Göta kanal har gott om plats för fler som välkomnas att ta del av vårt
rika utbud av fritids- och kulturaktiviteter, både på land och i vatten.
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Vi ser till att de genuina och äkta natur- och kulturvärdena som är typiska för kommunen
värnas. Vi tänker långsiktigt och hållbart för framtida generationer. I Töreboda kommun finns
ett väl fungerande föreningsliv för dig som gillar idrott, kultur och natur. Detta utgör en stor
attraktionskraft, för såväl boende som besökare och är en viktig del av turism- och
besöksnäring.
Medarbetaye

Töreboda kornrnun är en attraktiv arbetsgivare som ser att medarbetarna går till arbetet med
tillförsikt och glädje inför varje arbetsdag. Vi ser inflytande och delaktighet som hörnstenar
fie5r utveckling sarnt uttryck för gemenskap och trivsel. Värdegrunden som ledstjärna bidrar till
välbefinnande och ett gott arbetsklimat.
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Sammanfattning budget 2017- 2019
Sammanställning
(tkr)
Årets resultat

Budget

Budget

Budget

2017

2018

2019

9533

Årets resultat i skatter och bidrag
Skatteintäkter

ökning av skatteintäkter i %
Nettokostnader

Oknirig av riettokostnader i %
InveSteringsu?gifter exkl. ombudgetedngar

16 165

16 4801

1,8%

3,0%

3,0%l

526506

538 029

szis g«i

5,3%

2,2%

2,0%l

496273

499 964

sog 2641

4,9%

0,7%

1,9%i

soioo

36 000

22 2001
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Invånarantal

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt
igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Sedan år 2000 har Töreboda kornmuns
befolkning minskat med 5 70 personer. Befolkningsförändringen har historiskt varierat med 1,6 % och +0,4 %.

Befolkningsutveckling
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Komrnunens invånarantal uppgick i december 2015 till 9 293 personer. Enligt
befolkningsprognosen fram till år 2030 kornrner kommunens invånarantal att öka med 520
invånare fram till och med år 2030.

Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag. De skatter och bidrag komrnunen erhåller bygger på den faktiska
befolkningsmängden den 1 november innan budgetåret.
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Hur används pengarna
Kommunen har en budgetram för sina verksarnheter på ca 510 mkr. Av dessa kommer
ca 340 mkr från invånarnas kommunalskatt. Resten, ca 180 mkr, kornrner från generella

statsbidrag.
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Av varje hundralapp i kornmunal skatt går ca:
* 43 kr till Utbildning och kultur
* 41 kr till Vård och omsorg
* 6 kr till teknik/miljö- och bygg

* 10 kr till övrig verksamhet som administration och arbetsmarknadsutbildning
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Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande
mål). Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga

nämnderna ekonomiska resurser.

Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver

vad kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Under året jobbar

verksamheterna för en ökad måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter

kopplade till Åtaganden och Styrrnått.

Vision

2030

Kommunfulimäktiges
Begäram
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Omvärldsanalys

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. I de länder med störst
betydelse som mottagare av svensk export har BNP i genomsnitt enbart ökat med 1,5 % under
de senaste fyra åren. Det är 1 procentenhet lägre än norrnalt. I år och nästa år prognostiseras
en något bättre tillväxt, men ökningen av BNP i dessa länder stam'iar vid 2 %, vilket m en
svag utveckling.

Utvecklingen blir fortsatt dämpad inte bara i EU-området utan också i USA och
Storbritannien. För svensk del har utvecklingen i våra grannländer stor betydelse eftersom
dessa länder är mottagare av en stor del av vår export. Både den finländska och norska

ekonomin brottas med omfattande problem till följd av låga olje- och råvarupriser. Inte heller
den danska ekonomin går särskilt bra.

Tillfällig lättnad åren 2016 - 2017

Efter en mycket stark konjunktumtveckling i Sverige under 2015 växer landets ekonomi
något långsammare 2016 och 2017. BNP förväntas öka med 3 % per år vilket ändå är starkare
än i många andra länder. Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i en högkonjunktur från

och med halvårsskiftet 2016.

Under 2017 förstärkas konjunkturen ytterligare och utvecklingen på arbetsmarknaden
förväntas bli stark. När sysselsättningsökningen tilltar får skatteintäkterna en positiv

utveckling, som realt sett växer med cirka 2 % per år. Tillsammans med ett betydande statligt

tillskott får kommunerna en tillföllig lindring i sin ekonomi.
Lägre tillväxt 2018-2019

Det ser avsevärt sämre ut åren därefter. BNP växer långsammare i Sverige och
sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av potentiella

tirnmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare. Det finns dMör behov av
resurstillskott till kommuner och därmed en stor risk för skattehöjningar åren 2018 - 2019.
Flyktingsituationen, en aktuell utmaning

Trots att det är staten som har ansvaret för att finansiera mottagandet under asyltiden är det
stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en stor utmaning för
komrnunerna. Dessa ansvarar redan från start för skolgång, utredning och boende enligt

socialtj änstlagen rnm. Det råder i dagsläget brist på bostäder, personal, skollokaler och andra

verksarnhetslokaler.

Ekonomisk analys

En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling frarn till och med år
2030 har genomförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demografiska utvecklingen
och omfattar investeringsbehov i skolor, äldreboenden och förskolor. Analysen har också
kompletterats med uppgifter om frarntida långsiktiga pensionsåtaganden, avskrivningar på
befintliga anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter. Analysen visar att:
*

Framförallt komrner andelen äldre i kommunen att öka. Kostnaderna för

äldreomsorgen förväntas öka kraftigt fram till år 2030.
*

Utöver äldreornsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som
kostnaderna förväntas öka.
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Kommunen behöver anpassa sina verksamhetslokaler i takt med att efterfrågan på
kommunal service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprocess

*

med god framförhållning.

Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 %
genom prioriteringar och nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver

*

kommunen uppnå en resultatnivå på 2 %.

Sammantagen behöver kommunen budgetera ett resultat uppgående till minst

3,1 % av skatteintäkter och geneyella statsbidrag.

Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kornrner upplåningsbehovet att öka. Detta
kommer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov.
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäktema innebär det att
kommande generationer får betala för denna överkonsutntion.
Av nedanstående diagram framgår hur den förväntade demografiska utvecklingen föiväntas

påverka behovet inom olika verksamheter.

m

4

?

ea)
#
%01

?

pl%

%-

?ll

e5
%d

?

f

N

L

?

i

)

$
«
&
m

Av diagrammet frarngår att det framtida kostnadstrycket förväntas vara störst inom
äldreomsorgen, samtidigt som behoven inom förskola och pedagogisk omsorg förväritas
minska.
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Gö(]l elkonomfislk hushåmMnjng

Från och med år 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning.
Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål
samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska

antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad
uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. Ekonomisk

hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.
Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande
generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett
positivt resultat på en nivå som gör att förmögerföeten inte urholkas av inflation eller av för
låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempe)vis
ekonomiskt resultat, skuldsättning och förrnögenhet ska beslutas av kornmunen.
Töreboda kommuns finansiella mål

Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål under

mandatperioden, vilka har rubrikerna:
*

Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska
vara 2 %.

*

@

Huvudregeln är att investeringar ska skattefinansieras.
Låneskulden ska minskas genom årlig amortering.

Enligt långsiktig finansiell analys bör kommunens resultatmål uppgå till minst 3,1 % i
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges budgeterade

resultat uppgår till 9,5 mnkr vilket motsvarar ett resultatmål på 1,8 %.

För att säkerställa kommunens egna kapital och finansiella kostnader över tid ska kommunens
finansiella mål uppfyllas (se Målpaket Töreboda kommun).

I budgeten för 2014 förstärktes intäkterna med en skattehöjning om 25 öre sarnt att det nya
utjämningssystemet påverkade kommunen positivt. För att inte urholka kommunens ekonomi
måste verksamheterna hålla sig inom fastställd budget. Uppföljning sker tre gånger per år;
april, augusti och december. Skulle någon verksamhet visa en negativ prognos vid något av
dessa uppföljningstillfällen ska beslut omgående fattas om åtgärder för att hålla beslutad

budget.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare
än de intäkter kommunen får genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Nedanstående
tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter:
Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling
(%)
?

Ökning av skatteintäkter i %
Ökning av nettokonstnaderi %

d;;'

Budget

Budget

;4oxi

2018

2019

5, 3%

2,2%

4,9%

0,7%

2,0%l
'i, g% i
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i.
I1
I?r' .}

Budget

%

-'==X'

.Töreboda kommun budget 201 7-2?

10(22

FöyaeNning av extra medeu täHu väHäirJen

Riksdagen förväntas under hösten fatta beslut om statsbidrag till kommuner och landsting
utifrån flyktingsituationen. Hänsyn är inte tagen till detta eventuella riksdagsbeslut i
Kornrnunfullmäktiges budgetförslag. Om förslaget går igenom i riksdagen genererar detta
preliminärt ett resurstillskott till Töreboda kommun uppgående till ca 18 mnkr år 2017.
Pengarna till kornrnunsektorn kommer initialt att dels fördelas på samma sätt som via det
kommunala utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där
hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Statsbidraget kommer dock på sikt att fasas
ut och fördelas utifrån invånarantal. Från och med år 2021 är tanken att hela tillskottet ska

ligga i anslaget för den kornmunalekonomiska utjärnningen, vilket innebär att statsbidraget
kornmer att uppgå till ca 6 mnkr. Det är därför angeläget att dessa tillkornrnande medel inte i

för stor utsträckning används till nivåhöjande verksarnhetsförändringar. Överväganden bör
göras om att delar av dessa medel kan användas för resultatförstärkning, delfinansiering av

investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc.
Investeringar

Omfattande satsningar på investeringar planeras under planperioden, främst år 2017. Totalt
uppgår investeringsbudgeten till 108 mnkr, exklusive ombudgeteringar. Merparten av de
planerade investeringarna avser teknisk verksamhet. Bland större investeringsprojekt kan
närnnas Centralskolan, nya förskoleavdelningar, utvecklingsinvestering (Kanalparken),
energiåtgärder och ventilation, LED-belysning samt VA.
Investeringsbudget
Budget

(tkr)

(W

2017

Budget Budget

2018 20191

knisk verksamhet

Fastighet
'Gata

20 200

8100

6 500

3 500

VA

11500

14 500

6600

6000

450

100

Kommunstyrelse
Utveckling
Inventarier

3 0001
3 sool
11 sool
ol
iool

IT-nämnd
Central IT-mil3ö

1000

1000 10001

800

1300 16001

3 050

1500 15001

50 1ö0

36 000 22 2(X)I

IV,4r§,och omsgrg
Inventarier

,!ptbil4n,0@g «x:h %u,iiur
(nventarier
Summa:
/
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Utifrån beslutad investeringsplan kornmer likviditeten att försärnras. Enligt beslutad budget
för planperioden kommer kommunen att klara av att finansiera investeringarna med egna
medel. Detta förutsätter dock att resultatmålet uppnås samt att ytterligare investeringsprojekt
inte tillkommer under åren 2017-2019. I fall ombudgeterade medel från föregående år
kornmer att förbrukas kornmer inte målet om självfinansiering av investeringar att uppnås.
Om kommunens planerade investeringar är större än den likviditet som skapas via resultat och
avskrivningar uppstår ett finansieringsbehov. Finansieringsbehovet kan lösas genom en
kombination av olika åtgärder:
*
*

*
@

Sälja anläggningstillgångar (finansiella och/eller materiella tillgångar).
Ta upp lån till motsvarande belopp.
Höja resultatmålet och öka den egna finansieringen (effektivisering).
Omprioritera/minska investeringsutgifter över tid.

Principer

De förutsättningar som har varit utgångspunkt för budget 2017 -2019 bygger på följande
antaganden :
@
*
*

Befolkningsunderlaget för 2017-2019 beräknas på ett antagande om 9 300 invånare.
Utdebitering 21:22 under planperioden.
Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL)
prognos.

*

Bidrag och avgifter inom den komrnunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet
med SKLs prognoser.

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2017 - 2019 grundar sig på SKLs bedömningar om
skatteunderlagsprognoser. Intäkterna prognostiseras för närvarande för år 2017 till 528 mnkr
(SKLs prognos den 28 april). Efter reduktion med 2 mnkr för prognososäkerhet förväntas
intäkterna uppgå till 526 tkr.

Skatteprognos
(tkr)

Budget

Budget

Budget

2017

2018

2019

Skatteintäkter

340 774

357918

372 8:

Generella statsbidrag

187 732

182 111

176 031

Summa intäkter

526 506

538 029

548

Indexuppräkningar
Följande indexuppräkningar ligger till grund för budget och flerårsplan:
*

@

*

*

Personalkostnader 2,5 % (2017 -2019)
Prisindex intäkter/kostnader O % (2017 - 2019)
Internränta 1,75 % år 2017 enligt SKL
Personalomkostnadspålägg 38,43 % (2017 - 2019)
/
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Budgetsammanställningar
Resultatbudget
Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det har uppkornmii. Den
beskriver hur komrnunen finansierar verksarnheten under året (intäkter) och vilken
resursförbrukning prestationerna för med sig (kostnader). Resultatbudgeten beskriver
utvecklingen under en viss tidsperiod.
Resultatbudget
&idget

Budget

Budget

8udget

2016

20!7

2018

2019

-473096

-496 273

-499 964

-509

-20000

-21 000

-22000

-23

-493096

-517 273

-521964

.532 2641

335 394

342 774

359 gy

37281j

164431

183 732

178 111

176?

1500

1500

1500

1

-1 160

-1200

-1400

-1

föt före extmordinära po?ter

7069

9533

16165

16.

S RESUITAT

7€WB

gsn

16 165

16.

resu«tat } % av skstter odi bidrag (flnansiellt mål)

1,4%

1,8%

3,0%

l

«M

IVi'erksamhetens nettokosföader
..

l

?Avsknvntngar

IVerksamhetens mtfökabm
intäkter enligt riksprognos (april 2016)
nerella statsbidrag enligt riksprognos (april 2016)
Finansiella intäkter

:Finansiella kostnader

3,0961

Spec'!j!kation till fösultat?budget
«tkr)

&idget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

IVerksarnhetens mttokostnm
IVerksamheter

447 729

465 234

1000

'LÖnepott

1000

1000

1

15 222

17 375

12000

13

LSS-pott

2045

2045

2045

2

3219

3219

3

71m

7400

7700

8

473096

4% 273

499964

509

iKommunalskatt

334 623

342 774

359 918

372 81

itnkomstujämningsbidrag

128 745

144048

140 737

141 17j

iKostnadsföjämningsbidrag

-911

3 255

3 255

3

Regleringg;bidrag

-263

-2 308

-4 618

7

22 439

25 401

25 401

25

15 192

15 336

15 336

15

-2000

-2000

-2

526 506

53J?«)29

548

',OBrutsett

155 enligt egen prognos
ensioner

mm verksamhetem nettokostnad

474 000

482

?Skattp}nt?r

iLSS-utjämning

?Fastighetsskatt
',Prognososäkerhet
,Summa skatteaintäkbar oeh bidrag
]

6
.,,'

,f

?aTh
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Finansieringsbuöget
Finansieringsbudgeten beskriver hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina
investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna dert lopande verksamheten,
investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Investeringar i rnateriella
tillgångar redovisas exklusive ombudgeteringar.
Finansieringsbudget
(tkr)

DEN tÖPANDE VERKSAHETEN
Ärets resultat

lustering för av- och nedskrivningar
lustering för gjorda avsättningar
ustering för upplösni ng av bidrag för statlig infrastruktur

Medel från verksamheten Bre förändring av rörelsekapital

Budget

Budget

Budget

2017

zois

2019

9 533

16 165

21 000

22000

16 4801
230001

520

520

5201

31 053

38685

40

31 053

38685

40 0001

iÖkning/rninskning kortfristiga fordringar
lÖkning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfridtiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
-so :ioo

-36000

-so ioo

-asom

-22 2001
-zz zool

Nyupptagna lån
Amortering av skuld

-1 616

-1616

-1611

.Ökning av l ångfristiga fordringar
Minskning av långfritiga fordrfögar
Medel från finansieringsverksamheten

-1 616

-1616

-1 6161

Investering i materiella anläggni ngstillgångar
Medel €rån investeringsverksamheten
F?NANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLöDE

-20 663

1069

Likvida medel vid årets början

48 018

27355

28421

Likvida medel vid årets s€ut

27 355

28 424

44 eosl

16

/
/
J
/'
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Balansbudget
Balansbudgeten beskriver kornmunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt - en
ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur
kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital).

Balansbudget
(tkr)

Budget

8udget

Budget

2017

2018

2019

l-....

?Anlaggnmgstillgangar

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anlåggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
ISumma anläggningstillgångar

315 726

329 726

42 983

42 983

11 440

10 920

370 149

383 629

328 9261
42 9831
104001
382 3091

:Omsättningstillgångar
Fordringar

56 2391
44 6081
100 8471

53 239

56239

Kassa bank

27 355

28 424

Summa omsättningstillgångar

80 594

84663

450 743

468 292

483

247 036

263 201

279

9 533

16 165

16 4801

30 goo

30 900

30 900?

354511

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättntngar och skulder
?Eget kapital
IVarav årets resultat

Avsättni ngar för pensioner mm
Långfristiga skulder
Komristiga skulder

38683

37 067

124 591

120 959

120

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4!!) 743

468292

483 1561

,,/

,'
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Dr:ftbudget
Driftbudgeten visar nettobudget per verksamhet. Kommunfullmäktige har också det totala
ansvaret för de gemensamma nämnderna som har sitt säte i kommunen dvs. ekonominämnd
och IT-nämnd.

Driffbudge?, exklusiw. kapitalkostnader odi internhyror
Budget Budget
(tkr)

2016

Politisk verksamhet

förändring

Budget
2017

7840

VaraV reViSiOn

580

ramreduktion

-1C[)

i

iÅrets ram Politisk verksamhet

Ledning och utveckling

19 396

ramreduktion

-100

ramtillskott Vadsbo lantbruksmuseum

175

ramtillskott tilMxtmedel Kommunalförbund

35

19 506?

lÅrets ram Ledning och föveckling

Kostenhet

-309

ramtillskott närproducerade/rRjrodlade livsmedel

200

-109?

)Årets ram Kostenhet

Köp från Ekonominämnd

3 878

i ramtillskott enligt beslut i ekonominämnd 5 6
iÅrets ra-m köp från ekonominäm?m

KöpfrånlT-nämm

315

i
3 775

ramtillskott enligt beslut i IT-nämnd

125

4

Årets ram köp fråri IT-nämnd

Köp från Lönenämnd

2640

ra.mreduktion e31igt beslut i Lönemjmnd

100

i

i?. köp frän Lönenä.mnd
I

r

!Köp från Miljö- och byg4nad...snämnd

44ts .ra.mdilfö och by@g@a?rr;nd . - 'l

,,-

/

!<

2 854

28d

Jya

7.

<-

4 ','
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Drjffblldge!, exkkagw kapita&ostnader odi internhyror
&idget Budget
«tkr)

20:t6

Räddningstjänst Östra Skaraborg

förärtdring

2017

6209

en/ägt beslut i RÖS «hrektion

214

lÅrets mm köp från Räddningstjänst Ömra Skaraborg

ITeknisk verksamhet exklusive VA
i ramreduktion

i
27509
-1000

'?

;Årets ram köp från Tekn€sk nämnd
r

Utbildning

180 296

ramtillskott förskoleavdelning personal
ramtillskott Guldgruvan
ramtillskott grundskola kartl%gning
ramtillskott grundskola anpassad s tudiegång
ramtillskott grundskola studievägledning
ramtillskott grundskola lärare

1700
250
500
1000
500
1600

ra mtills kott interko m mu na / era]j ttn ing F reds berg

225

ramtillskott grundskola hiälpmedel
I'. ramtillskott
grundskok» lärarlöner

75
500

i

jÅrets ram Utbildning

lArbetsmarknadsk@ärder

2 235

ramreduktion

100

i

LÅrets ram Arbetsmarknadsåtgärder
FriUdsverksamhet

4215

?' ramtillskottföreningsbidrag
7'Årets ram Fritidsverksamhet

40

'?

Kulturverksamhet

6234

ramtillskott sångpedagog

230

ramtillskott kursl]tteratur

30

mmtillskott biblioteksupphandling
r,amtills5qtt,k,pltu<u,tvecklare

50

%]krets rarn Kulturvprksa@hat

.,-

Budget

250

i

/
/,'.-l

l

rKV/?i'
..')
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Dt jffblldgef, exklusiw kapitalkostnader odi internhyror
Budget
(tkr}

2016

Individ och familieomsorg

Budget Budget
förändring 2017

33 953

mmtifl!s kott miss bruksvård

4m

;Årets ram Imivid och familjeomsorg

'?
ffi

'dreomsorg

106 332

mmtillskott rö tt till he!tid mm

1500

iÅrets ram Äldreornsorg
LSS-verksamhet

56 ssg

Årets ram LSS-verksammt

'Gemensam IT-nämnd

ff

ffi

857

Gemensam Ekonominämnd
VA-verksamhet

-176

-6 163

iÅrets ram Gemnsamma nämnder och VA (exkl. kapitalkostnader)

r

i
l

m?

,Summa Förvaltningar
r

I

Finansförvaltning
oförutsedda utgifter
Iönepott

:i oool
17 3751
2 0451
3 zigl

155-pott

LSS enligt egen pmgnos

74001

Pensioner

i

pSumma Finansförvaltnin@

1
{Summa nettokostnad

Q

/
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fnvesteringsbuöget
I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av investeringsbudget för åren 20172019. Enligt Töreboda kommuns Lednings- och styrprinciper är huvudregeln att investeringar
ska skattefinansieras.

Investeringsbudget
Budget
(tkr)

2017

Budget Budget

2018 20191

F@stigheter
Moholms skola ventilation

500

ICentralskolan

6000

?Vårdcentralen energi

1500

'Ventilation Kornknarren

1000

iVentilation kommunhuset

500

?Älgarås skola panna

400

'1500

1000

sool

1500

Energisparåtgärder i.)
Töreboda camping

700

Idrottshall

2500

Multisport Centralskolan

500

Förskolan Syrenen, byte av tak

900

Reinvestering skolor/förskolor

2500 25001

Centralskolan hus E

2000

Gruppbostad LSS, behov aviserat år 2018 2.)
Särskilt boende äldreomsorg, avi serat år 2018 3.)

iTillkommande mhov skola och förskola
lEn permanent förskoleavdelning Moholm

4000

l,Ytterl igare fÖrskoteplatser i Mohol m ( Gruvan)

600

'Teatern renoveringsbehov scengolv

200

Bibliotek, anpassning av lokaler

500

'.Två klasser med grupprum Kilenskolan a.)
iTvå klasser med grupprum Björkängsskolan s.)
En förskoleavdelningi tätorten (Syrenen) 6.)

Ett klassrum Älgarås skola 7.)

IGata
Ilgänglighet HIN

200

200

2000

2000

300

300

GC-vägar

1000

1000

LED-belysning

2 500

Gata generellt
Trafiksäkerhetsåtgärder

Gatubelysning Kilen
Belysning ridbana

,,:,
?
k'

/
i'-.}

/

2001
2 0001
3001
:i oool

250
250

r?

/?a

',=-'
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Investerin4qbudgpt
Budget Budget
:(tkr)

10l7

2018

Budget

20191

:Utwckling
Karialparken B,)

3500

'Gestaltning centrum g )

1 €X)0

2 000

iGästhamnen

1 100

3 000

'Lekplatser

1000

1000

Boulbana iO)

ITa@efinansierat VA

VA-investeringar

11 500 4 500 11 5001

Kvävereduktion

10 000

VA-plan nya verksamhetsområderi

2 500 2 5001

VA-plan nya verksamhetsområden

-2 500 -2 5001

VA-plan överföringsledning io )
jKommunstyrelse
Växelplattform
Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Jnveritarier kommunhuset

50
100
50

inventarier Kostenheten

150

Nätverksinvestering

100

100

1001

'IT-nämnd

?Central IT-miljö

:r ooo

1000 10001

800

:t 000 10001

Vård och omsorg
Inventarier
Inventarier LSS

300

6001

Inventarier särskilt boende
i

l

iUtbildning och kultur
ilnventarier utbildning och kultur

800

:Utemiljö förskolor

500

.Fritidsgårdar
'UV-skydd utemiljö

200
500

inventarier Centralskolan

350

Inventarier nya skol- och försko)elokaler

700

5umma:

Ar'>
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500

sool

36 000 22 zool

20(22)

rfl/JgQ
Kommunfullmäkti
IlulllulliNdt'<Ll(It'S

?

Ml

»ri Ö ra
DtjudföH
0--0

Kommunfullmäktigesbegäran beskriver vad kommunen vill uppnå. Kommunstyrelsen bryter sedan ner
begäran i åtaganden till verksamheten som mäts med styrmått. Åtaganden och styrmått finns i separat
bilaga.

Bilaga; Töreboda målpakef 20N7
Invånare/Brukare

4

]

l Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla timmar - överallt
Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser och service
I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt

välbefinnande liksom sunda matvanor

Töreboda är en öppen och tillgänglig kommun

Medarbetare

4

]

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

I Töreboda kommun har alla medarbetare samma möjigheter och rättigheter att komma till tals, delaktighet

präglar verksamheterna

Alla medarbetare känner sig väl informerade om vår Vision; "Välkommen till framtiden, Värdegrund och de mål
som gäller för respektive verksamhet

Medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för deras uppdrag
Ekonomi
Begäran

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans

Årets resultat uppgår till två procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
Investeringar finansieras i första hand med egna medel

Utveckling
Begäran

I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagare och näringsidkare nöjda med kommunens service

l

Vi uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap.

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

I Töreboda kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder har en egenförsörjning
Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi
hushållar med våra resurser och värnar om vår miliö

Den goda servicen bygger på nära samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar
Vi ser turism- och besöksnäriri0en som en tillväxtfaktor med ökad omsättning

-l
<?

m,I],
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Nedanstående bild visar en sammanställning av de ekonomiska huvudprocesserna budget,
uppfö5ning och årsredovisning. Från och med 2016 tillämpas tertialuppföljning.
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Omröstningsbilaga, bilaga b Kf § 114/16

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Omröstning
Ja Nej Avstår

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)

x

Jörgen Karlsson (M)

x

Johan Cord (S)

x

Birgit Sporrong (SD)

Bengt-Åke Johansson (SD)

Pernilla Johansson (C)

x

x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)

x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)

x

Ingmar Andhill (S)

x

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

x

Linda Ludvigsson (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

Jan Karlsson (MP)

x
x

Berit Bergman (S)

x

Marco Terenziani (SD)

I

FRANVARANDE

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Lisa Lagerström (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
17
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Omröstningsbilaga, bilaga c Kf § 114/16

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Omröstning
}a Nej Avstår

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)

x

Jörgen Karlsson (M)

x

Johan Cord (S)

x

Bengt-Åke Johansson (SD)

Birgit Sporrong (SD)

Pernilla Johansson (C)

x
x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)

x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)

x

Ingmar Andhill (S)

x

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

x

Linda Ludvigsson (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

Jan Karlsson (MP)

x

x

Berit Bergman (S)

x

FRANVARANDE

Marco Terenziani (SD)
Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Lisa Lagerström (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
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Omröstningsbilaga, bilaga d Kf § 114/16

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Omröstning
Ja Nej Avstår

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)

x

Linn Brandström (M)

Jörgen Karlsson (M)

x

Johan Cord (S)

x

Bengt-Åke Johansson (SD)

Birgit Sporrong (SD)
Pernilla Johansson (C)

x
x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)

x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)

x

Ingmar Andhill (S)

x

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

x

Linda Ludvigsson (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

Jan Karlsson (MP)

x

x

Berit Bergman (S)

x

FRANVARANDE

Marco Terenziani (SD)
Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Lisa Lagerström (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
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TOREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§ll5

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-11-2 8
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Dnr KS 2016/0035

Utbyggnad av avloppsreningsverket i Töreboda
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

7 mi5oner kronor tas upp i förslaget till reviderad investeringsbudget 2017
till utbyggnad av kvävereduktion för Töreboda avloppsreningsverk, varav 3
mi5oner kronor ombudgeteras från 2016 till 2017.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 6 september 2016 att
notera informationen om att tidplanen för utbyggnad av kvävereduktion
för Töreboda avloppsreningsverk kräver investeringsmedel år 2017,
uppdra åt verksamhet teknik att arbeta enligt föreslagen tidplan, och
meddela vidare till kommunstyrelsen i Töreboda att investeringen om
kvävereduktion bör genomföras under år 2017 vilket får till fö5d att
kommunens förslag till investeringsbudget behöver revideras.
*

*

*

En konsultutredning har genomförts vilken ger förslag till hur Töreboda avloppsreningsverk på det mest optimala sättet kompletteras med kvävereduktion. Anledningen till utredningen är att reningsverket inte lever upp till
gällande avloppsdirektiv och att EU via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
efterfrågar skyndsamma åtgärder.
Konsultutredningen pekar på vitsen med att i tid samordna åtgärder på reningsverket med de åtgärder som påkopplad livsmedelsindustri enligt avtal
ska genomföra under år 2017 vilket gör att den tidigare kommunikationen
om tidplan för åtgärder inte håller utan måste tidigareläggas med ett år. I
Töreboda kommuns förslag till investeringsbudget finns 10 miljoner kronor
avsatta för kvävereduktionsåtgärder år 2018. Denna budgetpost bör flyttas
till år 2017 för att kunna finansiera åtgärderna i föreslagen tidplan. Kostnaderna för de åtgärder som föreslås göras under 2017 (etapp 1) bedöms uppgå
till 7 miljoner kronor i utredningen. Utbyggnaden gör sedan ett uppehåll då
etapp 2 behöver föregås av en ny tillståndsprövning för verksamheten. Etapp
2 beräknas i förslaget byggas först år 2020-2021 och kostnaden för den etappen bedöms till ungefär samma summa.
/
Justerare
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Utdragsbestyrkande

TC)REBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-28
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forts. Kf § 115
Beslutsunderlag

Eran Mi5ökonsult AB, Töreboda Avloppsreningsverk MTG, Principutredning
avseende om- och tillbyggnad av Töreboda Avloppsreningsverk för kvävereduktion 2016-05-26

Eran Miljökonsult AB, PM Uppdrag Töreboda Avloppsreningsverk, Handlingsplan avseende införande av kvävereduktionsåtgärder vid Töreboda avloppsreningsverk, den 3 juni 2016

Tekniska nämndens protokoll den 6 september 2016, § 165
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 177
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 326
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
7 miljoner kronor tas upp i förslaget till reviderad investeringsbudget 2017

till utbyggnad av kvävereduktion för Töreboda avloppsreningsverk, varav 3
mi5oner kronor ombudgeteras från 2016 till 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

'?Justerare
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf§ll6

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-11-2 8
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Dnr KS 2015/0247, 2016/0285

Reviderad investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Kommunfullmäktiges beslut
1.

*

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2017 och flerårsplan
2018-2019 enligt bilaga (se bilagan till § 114) med följande tillägg;
350 000 kronor tas upp 2017 till renoveringen av samlingslokalen i

Älgarås Servicehus och flytt av biblioteksfilialen,
*

*

7 miljoner kronor tas upp till utbyggnad av avloppsreningsverketi
Töreboda, varav 3 mi5oner kronor ombudgeteras från 2016 till 2017,
Investeringsbudgeten för nybyggnation av bostadsgata i kvarteret
Hästen utökas med 1 miljon kronor.

2.

Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad investeringsram år 2017, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 mi5oner
kronor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 att fastställa driftbudget
2017 och flerårsplan 2018-2019 enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga (se
bilagan till § 114). Kommunfullmäktige beslutade vidare att delegera till kommunstyrelsen att besluta om finansiering av en förskoleavdelning i Moholm
samt två klassrum med tillhörande grupprum på Björkängsskolan inom ramen 3,55 miljoner kronor. Pengarna skulle tas av det särskilda ofördelade
statsbidraget på 18,7 mi5oner kronor.

Kommunledningskontoret har sammanställt önskemål om förändringar avseende investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019.
Beslutsunderlag

Ekonomiberedningens protokoll den 16 februari 2016, § 13
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 58
Ekonomiberedningens protokoll den 14 april 2016, § 16
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2016, § 23
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 167 och 169
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016, § 64

'?Justerare
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-28
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forts. Kf § 116

Ekonomikontoret, Töreboda reviderad budget 2017-2019, 6 oktober 2016
Ekonomiberedningens protokoll den 6 oktober 2016, § 31
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 328
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
*

*

*

*

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2017 och flerårsplan
2018-2019 enligt bilaga (se bilagan till § 325) med fö5ande tillägg;
350 000 kronor tas upp 2017 till renoveringen av samlingslokalen i
Älgarås Servicehus och flytt av biblioteksfilialen,
7 mi5oner kronor tas upp till utbyggnad av avloppsreningsverketi
Töreboda, varav 3 miljoner kronor ombudgeteras från 2016 till 2017.
Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad investeringsram år 2016, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljoner
kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Investeringsbudgeten för nybyggnation av bostadsgata i
kvarteret Hästen utökas med 1 mi5on kronor.

Lars-Åke Bergman (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs (M)
yrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

/

?Justerare
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Kf§ll7

Dnr KS 2016/0246

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige omfördelar inom 2016 års budget 2 045 000 kronor från
kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

I2015 års budget finns 2 045 000 kronor budgeterade i en LSS-pott under
kommunfullmäktige. Antalet ärenden med personlig assistans har ökat, vilket
innebär att 2 045 000 kronor behöver omfördelas till LSS budgetram. Antalet
personer med ersättning från försäkringskassan har ökat med två, vilket innebär att den kommunala kostnaden för de första 20 timmarna per vecka
ökar med cirka 600 000 kronor per år. Därutöver har antalet assistansärenden enligt LSS, där de grundläggande behoven är lägre än 20 timmar per
vecka, också ökat med tre personer. Kostnaden för dessa tre ärenden beräknas bli minst 1445 000 kronor. Kommunens bidrag från LSS-utjämningen
ökar med cirka 1500 000 kronor år 2017 på grund av utökningen av personlig assistans 2015. Den nivån kvarstår år 2018.
Beslutsunderlag

Kommunchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 oktober 2016, § 143
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 331
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige omfördelar inom 2016 års budget 2 045 000 kronor från
kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten.
Expedieras till;
Kommunchefen
Socialchefen

Verksamhetschef A-C Hermansson
Ekonomikontoret

/

?Justerare
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Dnr KS 2016/0120

Besvarande av medborgarförslag om att anlägga en park på grönområdet bakom Stora Bergsgatan
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget om att anlägga en park på grönområdet bakom Stora
Bergsgatan avslås, då det finns fullt av grönområden i hela Töreboda.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en park på grönområdet
bakom Stora Bergsgatan. Det föreslås att grönområdet iordningsställs till ett
ställe där de som inte har egen trädgård kan känna gräs under fötterna och
njuta av blomdoft och fågelsång. Ingivaren föreslår att ett buskage (gärna
blommande buskar) och lökväxter planteras och att ett fågelbad, några krukor med blommor och några bänkar med bord ställs ut. "Parken" kan utgöra
en mötesplats för dem som bor i området.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 45
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 124

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 29 september 2016 med
bilaga, Kartbild över närområdet

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 175
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 334

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunstyrelsens utvecklingsutskott
och kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget tas med i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Plan- och exploateringschefen skriver att
gällande detaljplan för aktuellt område har benämningen park. Den förhållandevis lilla parken kan utvecklas men avståndet både till gästhamnen och kanalen samt Kårtorpsparken kan vara ett alternativ till detta. Gällande detaljplan skulle också kunna ändras till bostadsändamål. Med närheten till centrum, Göta kanal med mera skulle med stor sannoiikhet grönområdet bakom
Stora Bergsgatan vara ett attraktivt alternativ för bostadsbyggnation.
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Kommunsl:yrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget om att anlägga en park på grönområdet bakom Stora
Bergsgatan avslås, då det finns fullt av grönområden i hela Töreboda.
Expedieras till;
Ingivaren

Plan- och exploateringschefen
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Dnr KS 2016/0133

Besvarande av medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Medborgarförslaget om att anlägga en hundrastgård anses besvarat med att
förslaget tas med i det fortsatta arbetet rned översiktsplanen.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en hundrastgård, där
hundägare kan låta sina hundar leka naturligt och dessutom bli en naturlig
social samvaro för hundägare och hundintresserade.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 46
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 125
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 september 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 176
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 335

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunstyrelsens utvecklingsutskott
och kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget tas med i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget om att anlägga en hundrastgård anses besvarat med att
förslaget tas med i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till kommunledningskontoret
att undersöka om det är möjligt att använda ledig yta vid Töreshov för tillfälligt bruk till hundrastgård.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
[ngivaren

Plan- och exploateringschefen
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Dnr KS 2012/0211

Besvarande av medborgarförslag om byte av golv i Idrottshallens
Iokaler

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Medborgarförslaget om byte av golv i Idrottshallens lokaler bifalles. Idrottshallens golv är utbytt och övriga åtgärder i Idrottshallen är färdigställda i år.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om byte av golv i Idrottshallens lokaler.
Det föreslås att golvet i Idrottshallen reglas upp på nytt och läggs om med
modern yta samt att omklädningsrum, publiktoaletter, dörrar och korridorer
renoveras.

Utvecklingsutskottet beslutade den 13 mars 2013 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 7 augusti 2013.

Tekniska nämnden beslutade den 10 september 2013 föreslå kommunstyrelsen att starta en förstudie i syfte att utreda Idrottshallens lokaler såsom golv,
korridorer, omklädningsrum, toaletter, belysning och ytskikt.
Kommunchefen anhåller i skrivelse till tekniska nämnden den 7 oktober

2013 om att få en kostnadsberäkning över erforderliga renoveringsåtgärder i
Idrottshallen till underlag för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
ställningstagande i ärendet.

Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016 att kostnadsunderlag har lämnats och beretts i budgetprocess. Budget har anslagits och

Idrottshallens golv är idag utbytt och övriga åtgärder i Idrottshallen är färdigställda i år. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 127, om
investeringsbudget (ombudgetering 2016) för golv med mera i Idrottshallen.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 februari 2013, § 10
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 mars 2013, § 53
Tekniska nämndens protokoll den 10 september 2013, § 145
Kommunchefens skrivelse till tekniska nämnden den 7 oktober 2013

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, § 128
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2015, § 59
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 33
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 179
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 336
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget om byte av golv i Idrottshallens lokaler bifalles. Idrottshallens golv är utbytt och övriga åtgärder i Idrottshallen är färdigställda i år.
Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2016/0117

Besvarande av medborgarförslag om anläggning av en
parkour/freerunning park i Moholm
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om anläggning av en

parkour/freerunning park i Moholm med hänvisning till kommunchefens
tjänsteskrivelse. Förslaget är av ekonomiska skäl inte möjligt att genomföra.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inhämta aktuell
information om parkour/freerunning vad gäller syfte och målsättning,
kostnader för en anläggning, driftformer, bidragsmöjligheter med mera
eftersom detta ärende sannolikt återkommer - förr eller senare - till
kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om anläggning av en parkour/
freerunning park i Moholm. Ingivarna undrar om kommunen kan bygga en
sådan park.

Hämtat från Wikipedia:

"Parkour grundades i början av 1980-talet men dess rötter kommer ifrån ett
flertal olika träningsmetoder och discipliner. Namnet parkour användes först
1998. Parkour betyder ungefär bana eiler rutt. Parkour består av en rad olika
rörelser för att forcera hinder samt stärka kroppen och sinnet. Parkour syftar
dock inte enbart på att forcera hinder utan även att forcera hinder på ett säkert och kontrollerat sätt som inte skadar kroppen vilket innebär att rörelser
måste repeteras kanske tusentals gånger för att utövaren skall få kontroll
över sin rörelse. En princip i Parkour är att "En gång är aldrig", vilket innebär
att om man klarar av att utföra en rörelse en gång så betyder det ingenting,
eftersom det kan bero på tur eller på slumpen. En rörelse bör utföras minst
tre gånger för att utövaren skall vara säker på att han eller hon behärskar rörelsen. Parkour saknar poängsystem och är inte tävlingsinriktat, utan är en
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färdighet som måste finslipas. Parkour grundar sig på individuell självutveckling. Några av de grundläggande värderingarna i Parkour är ärlighet, respekt, ödmjukhet, uppoffring, hårt arbete och att överträffa sig själv och vänja
kroppen vid fysisk ansträngning."

"Namnet freerunninng användes för första gången 2003 i dokumentären

Jump London. Namnet användes för att lättare kunna kommunicera och tilltala den engelska publiken. Idag är freerunning i Sverige istället en benämning på en blandning av parkour och gatuakrobatik."

Kostnaden för att anlägga en parkour/freerunning park bedömer kommunchefen som hög i jämförelse med de ekonomiska utrymmet som finns. Dessutom förutsätter en anläggning av detta slag skötsel och underhåll som inte
kan rymmas inom nuvarande budget.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 44
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 123
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 180
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 337

Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta fö5ande:
Medborgarförslaget om anläggning av en parkour/freerunning park i
Moholm besvaras med att det av ekonomiska skäl inte är möjligt att genomföra.

Kommunsl:yrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om anläggning av en
parkour/freerunning park i Moholm med hänvisning till kommunchefens
tjänsteskrivelse. Förslaget är av ekonomiska skäl inte möjligt att genomföra.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hans Thorsell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att inhämta aktuell information om
parkour/freerunning vad gäller syfte och målsättning, kostnader för en anläggning, driftformer, bidragsmöjligheter med mera eftersom detta ärende
sannolikt återkommer - förr eller senare - till kommunen.
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Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Hans Thorsells (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
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Ajournering

Sammanträdet ajourneras i tio minuter (klockan 20.05-20.15).
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Dnr KS 2016/0244

Delårsbokslut 2016, Kommnnalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborgs delårsbokslut 2016 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktion beslutade den 25 augusti
2016 bland annat att godkänna delårsbokslutet för 2016, att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för yttrande samt att därefter delge medlemskommunerna delårsbokslutet och revisorernas yttranden.

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 3 964 915 kronor.
Underskottet beror i huvudsak på ökad pensionskostnad, ökade personalkostnader (semesterskuld, personali rehabiliteringsåtgärder, överlämningstid för nyrekrytering av en brandinspektör) samt tidigare beslut om kostnadsökning för övningsfältet. Bedömningen är att prognosen för 2016 resulterar i ett underskott på cirka 2,9 miljoner kronor varav en miljon tidigare är
beslutad att belasta resultatet avseende övningsfältet. Resterande underskott
på 1,9 mi5oner kronor beror på ökade pensionskostnader. För verksamheten
redovisas en i allt väsentligt god måluppfyllelse.
Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktions protokoll den 25 augusti
2016, § 72

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs bedömning av delårsrapport 2016-06-30

Certifierad kommunal revisors granskningsrapport avseende delårsrapport

2016 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 181
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 338
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Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg gör
utifrån sin översiktliga granskning fö5ande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:

Delårsrapporten uppfyller lag och i allt väsentligt också lämnad rekommendation.

Sannolikheten att nå budgetmålet tillika det ekonomiska målet bedöms
som liten.

Sannolikheten att nå flertalet av de fastställda verksamhets-/prestationsmål bedöms som stor.

Certifierad kommunal revisor gör ingen annan bedömning avseende måluppfyllelsen än den som framgår av delårsrapporten. Revisorn bed«jmer således
det som mindre sannolikt att ekonomiskt mål uppnås medan verksamhetsoch prestationsmål sannolikt kommer att uppnås i hög grad.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborgs delårsbokslut 2016 till handlingarna.
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Dnr KS 2016/0247

Delårsrapport 2016, Kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborp

0

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger Kommunalförbundet Avfallshantering Östra

Skaraborgs (AÖS) delårsrapport 2016 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt Delårsrapport 2016. Delårets
resultat är negativt och uppgår till - 4,5 mi5oner kronor, vilket är något mer
än det budgeterade resultatet på - 3,4 mi5oner kronor. Soliditeten uppgår till
67,1 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 68 miljoner kronor.
Det egna kapitalet har ökat eftersom de nya medlemskommunerna bidragit
med ett kapitaltillskott på cirka 21 miljoner kronor. Prognosen för helåret
visar på ett underskott på cirka - 7 mi5oner kronor vilket äri enlighet med
budgeterat resultat (6,7 mkr). Underskotten ska ses mot bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfallsinsamling kommer att
finansieras av det egna kapitalet och att underskott inte kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning.
I beslutad verksamhetsplan för år 2016-2018 finns utöver ekonomiperspektivet ytterligare tre perspektiv - Verksamhet/Miljö, Kund och medarbetare
till vilka totalt tolv olika mål kopplas varav sju ska uppnås för år 2016. Av
delårsrapporten framgår att flertalet av dessa redan är eller kommer att bli
uppf5rllda.
Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs direktions protokoll den 19 september
2016, § 23

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs bedömning av delårsrapport 2016-06-30

Certifierad kommunal revisors översiktliga granskning av delårsrapport
2016 för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
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Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 182
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 339

Direktionen beslutade den 19 september 2016, § 23, att godkänna delårsrapporten för år 2016.

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg gör följande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.
Sannolikheten att klara fastställt ekonomiskt mål år 2016 bedöms som

mycket hög.
Möjligheterna att nå de för år 2016 fastställda verksamhetsmålen bedöms
i huvudsak som goda.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Kommunalförbundet Avfallshantering Östra

Skaraborgs (AÖS) delårsrapport 2016 till handlingarna.
Expedieras till;
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Dnr KS 2016/0254

Delårsrapport 2016, Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger Samordningsförbundet Norra Skaraborgs delårsrapport 2016 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt Delårsrapport 201608-31. Rapporten utgår från huvudmännens bidrag om totalt2 142 000 kronor. Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 614 747 kronor. Enligt
prognosen kommer resultatet den 31 december 2016 att vara ett minusresultat på cirka 40 000 kronor och utgående ekonomi cirka 500 000 kronor. Förbundet kommer att ha högre kostnader under andra halvåret då några av aktiviteterna och projekten kommer att startas under hösten eller ha mer aktivitet under hösten än våren. Totalt har förbundet under 1 januari - 31 augusti haft 29 deltagare i aktiviteter. 26 individer har avslutats, varav 0 till arbete, 1 till studier, 5 till fortsatt rehabilitering, 10 står till arbetsmarknadens
förfogande, 2 har avslutats på grund av sjukdom, 2 har flyttat och 6 deltagare
har systemet ingen information om.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 183
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 340
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Samordningsförbundet Norra Skaraborgs delårsrapport 2016 till handlingarna.
Expedieras till;

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

/

'?,,Justerare

'21

'.t'

,!

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf§l26

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-28

231

Dnr KS 2015/0208

Folkhälsoplan 2016-2018 (2017)
Kommunfullmäktiges beslut

1. KommunfullrnäktigeantarupprättatförslagtillFolkhälsoplan20162018 (2017),
2.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa hur de
olika verksamheterna arbetar praktiskt med Folkhälsoplanen för att nå
målen 2020. Kommunfullmäktige bör få redovisningen under första halvåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsorådet beslutade den 21 september 2016 föreslå kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna i Folkhälsoplan 2016-2018.
En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för
hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlikhet i befolkningen. Folkhälsan är generellt
god men inte jämlikt fördelad. Samhällets sociala, ekonomiska och miljörelaterade förhållanden avgör individens möjligheter att ta ansvar för sin hälsa.
Töreboda kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete
i samverkan med Västra Götalandsregionen.
Ansvaret för det praktiska arbetet med att uppnå folkhälsoplanens långsiktiga delmål vilar på kommunstyrelsen och förvaltningar inom Töreboda kommun. Detta i samverkan med primärvård, tandvård, myndigheter, näringsliv,
föreningar samt frivilligorganisationer. Folkhälsoplanen ska ses som ett stöd
i arbetet med att integrera folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten.
Planen är också tänkt som ett verktyg för att koordinera och uppmuntra tvärsektoriell samverkan. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att Invånarna i Töreboda ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.
Beslutsunderlag

Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse den 29 september 2016 med bilaga,
Folkhälsoplan 2016-2018
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forts. Kf § 126

Folkhälsorådets protokoll den 21 september 2016, § 36
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 184
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 343
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Folkhälsoplan 2016-2018
(2017) efter korrigering av numreringen på sidan fyra i planen.
Numreringen på sidorna fyra och fem i planen har korrigerats enligt kommunstyrelsens önskemål.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anne-Charlotte Karlsson (S): Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa hur de olika verksamheterna arbetar praktiskt med
Folkhälsoplanen för att nå målen 2020. Kommunfullmäktige bör få redovisningen under första halvåret 2017.
Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag och Anne-Charlotte
Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång för Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Charlotte
Karlsson (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.

Expedieras till;
Folkhälsorådet

Folkhälsoplaneraren
Utvecklingsutskottet
Samtliga chefer
Assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2013/0092

Reviderat beslut om borgen (proprieborgen) för Törebodabostäder
AB

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige ingår borgen för Törebodabostäder AB:s låneförpliktel-

ser såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mi5oner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 bland annat att bevilja
Törebodabostäder AB:s framställning om höjt borgensåtagande från 54,3 miljoner kronor till 100 mi5oner kronor.
Kommuninvesti Sverige AB:s jurister har konstaterat att det saknas beslut
om proprieborgen. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige fatta beslut om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Törebodabostäder
AB.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni 2013, § 58
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 30 september 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 195
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 345
Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Törebodabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ingår borgen för Törebodabostäder AB:s låneförpliktelser såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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forts. Kf § 127
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Kommuninvest

Ekonomichefen
Törebodabostäder AB
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Dnr KS 2016/0290

Motion Om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda
deltagandet i kulturlivet med mera
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt kulturens
roll för etablering och inkludering i samhället, bilaga. I motionen yrkas;
* att en utredning görs vad en halvering av avgifterna skulle ha för fördelar
för att fler barn och ungdomar skulle kunna delta i Kulturskolan,
* att en utredning görs för att belysa hur vi kan utveckla Kulturskolan för att
inkludera fler deltagare,
* att se om det finns önskemål om fler kurser som vi inte erbjuder idag exempelvis Teater,
@ att se över möjligheterna om det finns eller behöver inrättas mötesplatser
där även vuxna kan mötas för att utöva kultur eller träffas och njuta av
andras alster.

Bilaga Kf§ 128/16

Expedieras till;
Utbildnings- och kulturutskottet
Sekreteraren
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Kristina Roslund Ber;
Från:

Mariana Franken

Skickat:

den 28 november 2016 08:55

Tifl:

Kristina Roslund Berg

Ämne:

VB: Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter a

-----Ursprungtigt meddelande-----

Från: Anne-Charlotte Karlsson [mailto:lotta bun@hotmail.com?

Skickat: den 26 november 2016 17:38

Till: Lars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Franken <mariana.franken@toreboda.se>; Hans

Thorsell <hans.thorse!I@toreboda.se>

Ämne: Motion om att stärka kommuninvånarnas möjigheter a

Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda dettagandet i kulturlivet samt kulturens roll för

etablering och inkludering i samhället.

SKL' s ku(turkonferans som 2016 gick av stapeln i Skövde. Belyste och diskuterade kulturens möjtighet att bidra till

ett öppet och socialt hållbart samhälle.

Där alla har möjlighet att vara delaktig i både kulturlivets och samhällets utveckling.

Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett fundament för demokratisk utveckling . Människors rätt ti!I

förkovran , insyn , samtal och påverkan tar avstamp i kulturen.

Utav Malmö stads chef fi5r Kulturskolan, Jarl Lorensson, fick vi lära hur viktigt det är att ha en terminsavgiften som
gör
att familjerna känner att de kan ha råd att delta. Här gjorde man en aktiv och medveten satsning på att sänka
terminsavgiften från 600kr till 300kr.
Karl-Henrik Robert , Blekinge Tekniska högskola föreläste om social håltbarhet, systemvillkor och kulturens roll i ett

främjande och inkluderande samhället.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :

-kunna
att endelta
utredning
görs vad en halvering av avgifterna skulle ha för fördelar för att fler barn och ungdomar skulle
i Kulturskolan.
- att en utredning görs för att belysa hur vi kan utveckla Kulturskolan för att inkludera fler deltagare.
- att se om det finns önskemål om fler kurser som vi inte erbjuder idag ex. Teater

- att se över möjligheterna om det finns eller behöver inrättas mötesplatser där även vuxna kan mötas för att utöva
kultur eller träffas och njuta av andras alster

Töreboda 161125

Anne-Charlotte Karlsson, Socialdemokraterna
iti/itt' iit,? J.y- r:ty=?«
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Dnr KS 2016/0291

Motion om att införa en fritidsbank i Töreboda kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att införa en
Fritidsbank i Töreboda kommun, bilaga. I motionen yrkas;
* att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun
* att man kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur de
har infört det i samarbete med idrottsrörelsen.

Bilaga Kf§ 129/16

Expedieras till;
Utbildnings- och kulturutskottet
Sekreteraren
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Kristina Roslund Eleri
Från:

Mariana Frankfö

Skickat:

den 28 november 2016 08:54

Till:

Kristina Roslund Berg

Ämne:

VB: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anne-Charlotte Karlsson [mailto:lotta bun@hotmail.com?
Skickat: den 26 november 2016 15:10

Till: Lars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Franken <mariana.franken@toreboda.se>; Hans

Thorsell <hans.thorsell@toreboda.se>

Ämne: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun
Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun

Efter att sett på Västnytt och deras reportage om Fritidsbanken i 18 olika kommuner, så tyckte jag att detta vore

något för vår kommun.

Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport och fritidsprylar kostnadsfritt, ungefär som när du lånar en bok på
ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande . Samt att bidra till en hållbar miljö

där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av.

l Uppsala län bestämde man sig för att införa detta i varje kommun. Man arbetar efter en modell som bygger helt på

lokala förutsättningar.

l Skövde kommun drivs Fritidsbanken av Västergötlands idrottsförbund tillsammans med Skövde kommun och
Västra Götalandsregionen . Här kan man komma och låna sport och fritidsutrustning kostnadsfritt.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :
- att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun

- att man kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur de har infört det i samarbete med
idrottsrörelsen
Töreboda 161125

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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Dnr KS 2016/0289

Interpellation om redovisning av partiernas underlag för utbetalning av partistöd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger Anne-Charlotte Karlsson (S) att ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) om redovisning av partiernas underlag för utbetalning av partistöd.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om redovisning av partiernas underlag för utbetalning av
partistöd, bilaga.

BilagaKf§ 130/16
Expedieras till;

Kommunstyrelsens ordförande
Sekreteraren
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Mariana Frankfö

u,

:rån:

Anne-Charlotte Karlsson <lotta bun@hotmail.com>

;kickat:

den 26 november 2016 18:25

rill:

Bengt S)öberg; Mariana Frankfö; Lars-Åke Bergman; Hans Thorsell

Åmne:

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Nya regler gäller för det kommunala partistödet från och med
2014-2018.

Ioch med det, så blev varje parti skyldig att till kommunen lämna en redogörelse, verksamhetsberättelse inom
angiven tid. Detta för att ha rätt till att partistödet skall delas ut.

Iregionen fick regionstyrelsen ta del av samtliga verksamhetsberättelser och de godkändes där. Sedan vidare till
regionfullmäktige för godkännande .

Därför önskar jag svar på när kommunstyrelsen / kommunfullmäktige skall få ta del av dessa redog,örelser.
Då de är offentliga och inte har redovisat ännu?
Har man i Töreboda delat ut stödet till samtliga partier för 2015 ?
Töreboda 161128

Anne-Charlotte Karlsson, Socialdemokraterna
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Dnr KS 2014/0154

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot av kommunstyrelsen och lltbildnings- och kulturutskottet
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2. Frågan om fyllnadsval tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Anna-Karin Holgersson (S) anhålleri skrivelse den 28 november 2016 om
entledigande från uppdragen som ledamot av kommunstyrelsen och av
Utbildnings- och kulturutskottet från och med den 1 december 2016.

Expedieras till;
Anna-Karin Holgersson
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturutskottet
Lönekontoret

Ass. K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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