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Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 25 maj 2016, kl. 8.30-9.00,

Plats och tid

9.10-9.50, 10.05-11.50, 13.00-13.25 och 13.35-14.25
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Anne-Marie Lundin (M)
Mikael Faleke (M)
Marlene Näslin (M)
Catharina Gegerfeldt (C) för Karl-Johan Gustafson (C) § 166-198 och 200-208, fr.o.m.

Beslutande

kl. 8.33

Marianne Asp-Henrysson (C)
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande
Ursula Evje (FP), fr.o.m. § 170, kl. 9.30
Jörgen Karlsson (M) för Ursula Evje (FP), § 164-169, tom. kl. 9.42

Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande
Ingmar Andhill (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S)
Johan Cord (S)
Bo Andersson (S) för Anna-Karin Holgersson (S)
Kenneth Carlsson (S)
Therese Erikson (V)
Linn Brandström (M) för Peter Sporrong (SD)
Övriga närvarande

Mariana Franken, kommunsekreterare

se fortsättningssida
Justerare

Johan Cord (S)

Justeringens

Kommunledningskontoret 2016-05-27

plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2 016-0 5-2 5
Datum då

Datum då

anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2016-05-31

anslaget tas ned 2016-06-22

Kordföunledningskoritoret
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Agnetha Andersson
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fortsättninq 1:a sidan

fortsättning Övriga närvarande:
Tommy Sandberg, kommunchef, tom. § 205
Anders Bernhall, ekonomichef, § 164-172

Per-Ola Hedberg, socialchef, § 172-184

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förteckning över kommunstyrelsens protokoll 2016
Ks 201 6-05-25

§ 164 Justering
§ 165 Budgetuppföljning med prognos 2016
§ 166 Flyktingrelaterad lägesrapport
§ 167 Skattesats 2017

§ 168 Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
§ 169 Investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019

§ 170 Ändringar i Styrmått och Åtaganden
§ 171 Ajournering
§ 172 Ansökan ur medel för integrationsåtgärder
§ 173 Remiss,SOU2016:2"Effektivvård"

§ 174 Förändring av delegationsordningen för individ- och
familjeomsorgen, gällande försörjningsstöd
175
G
Förändring av delegationsordningen för individ- och
familjeomsorgen, gällande träningslägenhet

g

176

G

177

'5
G

178

G

180

G

181

G

182

G

183

G

184

G
G
G
G

185

Individ- och familjeomsorgens rapport för ekonomiärenden
2015

179

Fami5ecentralens verksamhetsberättelse 2015
Sysselsättningsprogrammets årsrapport
Fördelning av schablonersättning för nyanlända - statsbidrag
inom flyktingmottagandet
Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Norra
Skaraborg
Avgiftstaxa för äldreomsorgen 2016
Riktlinjer "Skapa trygghet utan tvång" inom LSS och SoL
Inrättande av tjänst hos Skaraborgs kommunalförbund som

utvecklingsledare Äldre

186
187
188

Rutin - Gränsdragning mellan Föräldrabalken och SoL/LVU
(om barn som misstänks fara illa)
Samråd om nya renhållningsföreskrifter från och med 2017
Delegation av rätten att fatta beslut om generellt eldningsförbud
Avgifter för felparkering
Besvarande av motion om belysning längs gång- och cykelväg
inom Kilenområdet

Belysning på cykelbana i Kilenområdet
Besvarande av medborgarförslag om allmänt förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom

G
g

189

g
G
G
g
G

191

Besvarande av motion om införande av en "Individnämnd"

192

G

196

Ajournering
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken (FB)
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken (FB)
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 7 § och 8a § Föräldrabalken
(FB)
Besvarande av motion om övergång till eldrift i kommunens

190

kommunen

193
194
195

bilflotta

'}
G

197
198

Xq?

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016, tekniska nämnden
Uppfö5ning av tekniska nämndens mål 2016

Förteckning över kommunstyrelsens protokoll 2016
G
G
G
g
G
G
G
G
'å
G

199
200
201
202

Kultur- och fritidsstipendiater 2016
Reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun
Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)

203

Information från kommunchefen

204

Anmälan av delegationsbeslut

205

Meddelanden

206

Rekrytering av kommunchef
Behörighet att underteckna handlingar
Behörighetifråga om olika personaladministrativa handlingar

207
208

;?'v
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Ks § 164

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Cord (S).

Justerare
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Dnr KS 2016/0101

Budgetuppföljning med prognos 2016
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen antar de åtgärder verksamheterna föreslår för att
klara ekonomin i balans.

2.

Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar under-

skott att vidta erforderliga åtgärder för att få budgeten i balans.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Bernhall lämnar i skrivelsen "Tertialrapport april 2016"
en rapport om budget- och verksamhetsuppfö5ning från årets början till april
månad 2016. Det prognostiserade resultatet uppgår till 13,7 miljoner kronor,
vilket motsvarar en positiv avvikelse på 6,6 miljoner kronor gentemot budget.

Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Tertialrapport april 2016 med bilaga den 17 maj 2016
Expedieras till;
Samtliga verksamhetsansvariga
Ekonomikontoret
Sekreteraren

'?Justerare
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Dnr KS 2016/0165

Flyktingrelaterad lägesrapport
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Stefan Elofsson har översänt Lägesrapport flyktingrelaterat,
rapport nummer 3, april 2016 med bland annat statistik över volym och
elevantal.

Beslutsunderlag

Enhetschef Stefan Elofsson, Lägesrapport flyktingrelaterat - Månadsvis
2016, Rapport 3 april 2016

Expedieras till;
Enhetschef S. Elofsson
Socialchefen

Å-

Justerare
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Dnr KS 2015/00247

Skattesats 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2017.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om skattesats år 2017.
Töreboda kommun tar idag ut en skattesats på 21:22 kronor per skattekrona
av kommunens invånare.

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Budget 2017 Töreboda, Ekonomiberedning 2016-05-02

På sidan sju i ekonomikontorets skrivelse anges under rubriken "Budgetförutsättningar 2017" att de förutsättningar som har varit utgångspunkt för
budget 2017 bygger bland annat på antagandet;
Utdebitering 21:22 under planperioden.
*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2017.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr KS 2015/00247

Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
enligt ekonomiberedningens förslag, bilaga.
Kommunstyrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om driftbudget 2017 och flerårsplan 20182019.

Ordföranden redovisade vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 maj
2016 majoritetens förslag till driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
(beloppen an,qes i tusen kronor);

Politisk verksamhet (varav revision 580)
Ledning och utveckling

19 506

Kostenhet

-109

Köp från ekonominämnd

4 193

Köp från IT-nämnd
Köp från lönenämnd

3 goo

Köp från miljö- och bygg
Räddningstjänst

2 854

2 540

6423

Teknisk verksamhet exkl. VA

26 509

Utbildning
Arbetsmarknadsåtgärder

Justerare
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7 740

186 646
2 135
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forts. Ks § 168
Fritidsverksamhet

4 255

Kulturverksamhet

6 794

Individ- och familjeomsorg

34 353

Äldreomsorg -

107 832
56 859

LSS-verksamhet

-857

IT-nämnd
Ekonominämnd

-176

VA-verksamhet

-6163
465 234

Summa

Ekonomichef Anders Bernhall informerade vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 maj 2016 om förutsättningarna för driftbudget 2017 och
flerårsplan 2018-2019.
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet.

Ärendets beredning
Ekonomiberedningens protokoll den 16-17 februari 2016, § 12
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 57
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, §§ 56 och 58
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 77
JT-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 24
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2016, § 22
Oppositionens förslag till driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019 den 16
maj 2016
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): 100 000 kronor anslås till Utbildning, avseende
elevhälsan. 200 000 kronor anslås till Fritidsverksamhet, avseende höjning av
det lokala aktivitetsstödet. Detta finansieras genom minskning av resultatet.
Bengt Sjöberg (M): Sammanträdet ajourneras i tio minuter.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras i tio minuter (klockan 9.00-9.10).
forts. Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt allaktivitetshus för

X

«

Justerare

«
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alla åldrar i kommunen. Uppdraget innefattar att utreda ekonomiska och
personella insatser samt placering. I uppdraget ingår även att belysa nuvarande utbud av fritidsaktiviteter för invånare som inte är föreningsanslutna
och om det kan involveras i det gemensamma allaktivitetshuset. Uppdraget
ska redovisas den 1 november 2016.

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Pernilla Johanssons (C) förslag.
Beslutsgång för huvudförslaget

Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag och

Lars-Åke Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
ekonomiberedningens förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner fö5ande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till ekonomiberedningens förslag.

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

Med nio ja-röster för ekonomiberedningens förslag mot sex nej-röster för

Lars-Åke Bergmans (S) yrkande antar kommunstyrelsen ekonomiberedningens förslag
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin
(M), Catharina Gegerfeldt (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla
Johansson (C), Jörgen Karlsson (M), Linn Brandström (M) och Bengt Sjöberg
(M).

Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Ingmar Andhill (S), Johan Cord (S),
Bo Andersson (S), Kenneth Carlsson (S) och Therese Erikson (V).
Beslutsgång för Pernilla Johanssons (C) yrkande

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.
Bilaga Ks § 168/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Ekonomichefen
Sekreteraren

,=!, ( ;:'("are
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Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag till driftbudget.

Bilaga till Ks Fg 168/16

Specifikation verksa i i i h ri t !! r

OBS! Enligt Lednings och styr principer ska Kommunfullmäktige fatta beslut på nivån utbildning etc.
utgångspunkt:

Budget verksamheter 2016 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-11-30.

Lönepott 2016 januari - mars är fördelad. Lönepott april-december 2016 är inte fördelad.
Exklusive kapitalkostnader och internhyror.
Budget

Verksamhetsområde Budget Förslagtill

2016 förändring

2017
l

-.

7 740

Politiskverksamhetl.) 7840 -100

580
l

varavrevision 580

l

Ledningochutveckling2.) 19396 110
Kostenhet3.) -309 200
Köpfrånekonominämnd4.) 3878 315 '
KöpfrånlT-nämnd5.) 3775 125
Köpfrånlönenämnd6.) 2640 -100

19 506
-iog
4 193

3 900

Köp från miljö- och bygg 2 854

Räddningstjänst7.) 6209 214
Teknisk verksamhet exkl. VA 8.) 27 509 -1 000
Utbildning9.) 180296 6350
ArbetsmarknadsåtgärderlO.) 2235 -100
Fritidsverksamhetil.) 4215 40
Kulturverksamheti2.) 6234 560
Individ-ochfamiljeomsorg 13.) 33953 400

Äldreomsorgl4.) 106332 1500

2 540
2 854
6 423
26 sog

186 646
2 135
4 255
6 794
34 353

107 832

LSS-verksamhet 56859

56 859

IT-nämnd -857
Ekonominämnd -176
VA-verksamhet -6163

-857

Summa: 456720 8514
Specifikation av förslag till ramförändringar:

1.) Politisk verksamhet. Reduktion genomförs med -100 tkr utifrån tidigare redovisade uppdrag
kring förslag till verksamhetsanpassningar.

2.) Ledning och utveckling. Består av ramtillskott med 175 tkr till Vadsbo lantbruksmuseum samt
35 tkr till Kommunförbundet/tillväxtmedel. Reduktion genomförs därefter med -100 tkr
utifrån tidigare redovisade uppdrag kring förslag till verksamhetsanpassningar.

3.) Kostenhet. Ramtillskott med 200 tkr i syfte att öka andelen närproducerade/näror31ade
Iivsmedel.

4.) Ekonominämnd. Ramtillskott med 315 tkr enligt beslut i Nämnden för ekonomiadministration
2016-02-29, G 6.

5.) It-nämnd. Ramtillskott med 125 tkr enligt beslut i It-ämnden.

!=, jJ4A«»

-176
-6163

465 234

Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag tiH driftbudget.

6.) Lönenämnd. Reduktion av Töreboda kommuns anslag görs med -100 tkr. Observera att detta
inte innebär att anslaget till värdkommunen Gullspångs kommun för Lönenämnden minskar.
Föreslagen budgetreduktion grundar sig på ett antagande ifrån Töreboda kommun att
Lönenämndens kostnader kommer att understiga de budgeterade.

7.) Räddningstjänst Östra Skaraborg. Ramtillskott med 214 tkr utifrån beslut av RÖS direktion.
8.) Teknisk verksamhet. Reduktion med -1 000 tkr utifrån tidigare redovisade uppdrag kring
förslag till verksamhetsanpassningar.
9.) Förskola: Förskoleavdelning personal 1200 tkr + 500 tkr, Guldgruvan 250 tkr.

Grundskola: Kartläggning 500 tkr, anpassad studiegång 1000 tkr, studievägledning 500 tkr.
Iärare 1600 tkr, IKE Fredsberg 225 tkr, hjälpmedel 75 tkr, höjda lärarlöner 500 tkr.
Finansiering från flyktingverksamhet, 2 000 tkr (kartläggning 500 tkr, anpassad studiegång
1000 tkr, studievägledning 500 tkr).

10.) Arbetsmarknadsåtgärder. Reduktion med -100 tkr utifrån tidigare redovisade uppdrag kring
förslag till verksamhetsanpassningar.

11.) Fritidsverksamhet. Ramtillskott med 40 tkr till föreningsbidrag.
:)?2.) Kulturverksamhet. Ramtillskott med 230 tkr till sångpedagog, 30 tkr till kurslitteratur, 50 tkr
till biblioteksupphandling samt 250 tkr till kulturutvecklare.
13.) lndivid- och familjeomsorg. Ramtillskott till missbruksvård uppgående till 400 tkr.

14.) Äldreomsorg. Uppmana verksamheten att försöka skjuta på öppnandet av Aspen Gul till
till januari 2018 vilket innebär en anpassning med -2 000 tkr samt ramtillskott avseende
rätt till heltid med 500 tkr.

Observera särskilt att aviserad extra medel till välfärden, preliminärt 18 690 tkr år 2017,
inte finns med i ovanstående sammanställning.

A '2 h( " 5,

Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag till resultatbudget.
Töreboda kommun

Bud.get 20f9

SKL april20l6 SKL april20l6 SKL april20l6

2016

l

2015

i' B u d g e t 2 018

,Budget 2017

Budget

i Bokslut

-509 264

-22 000

-23 000

-517273 ' -521 964

-532 264

342 774

359918

372814

164431

183 732

178111

176 030

3 181

1500

1500

1500

1500

-694

-1 160

-1 200

-1 400

-1 600

l 12528

7 069

9 533

16 165

16 480

Finansiellt mål

26%

1,4%

1,8%

3,0%

3,0%

9 140

g 200

g 300

9 300

9 300

Antal invånare

442 863

447 045

465 234

474 000

482 ooo

o

o

1000

1000

12 000

13 000

l

-499 964

-450 534

-473 096

-496 273

, -19 165

-20 000

-21000

-469 699

-493 096

Skatteintäkter

327 654

335 394

Generella statsbidrag

152 086

Avskrivningar

l

Verksamhetens nettokosföader

Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Finansiella kosföader

Budgeterat resultat

Verksamhetens nettokostnad
:Verksamheter

o

'Besparing via över/underskott
266

Oförutsett

1000

Lönepott20l8 och20l9

1000

9 000

Lönepott 2017

2 000

Komplettering lönepott
'Lönepott 2016
Lönepott 2015
LSS-pott

8 900

o

2 045

2045

2 045

2 045

3219

3 219

3219

684

0

o

7 405

7 100

7 400

7700

8 000

450 534

473 096

496 273

499 964

509 264

LSS enligt egen prognos
Verksamhet p.g.a. ökad befolkning
Pensioner mm

Summa verksamhetens nettokostni

6 375

6 322

Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognos okt 2015

372 814

144 048

140 737

' 141 174

-911

3 255

3 255

3 255

1662

-263

-2 308

-4618

-7136

gsi

o

o

o

o

23 582

22 439

25 401

25 401

25 401

o

o

o

-2 000

-2 000

-2 000

335 394

342 774

Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
Stnikturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos
Slutavräkning 2016

123 207

128 745

-2 897

l

321 222

Summa Skatteint och bidrag

-771

-2 000
15 982

15 192

15 336

15 336

15 336

481 709

499 825

526 506

538 029

5a8 844

qilt ,itt aviserad extra medel till välfärden, preliminärt 18 690 tkr år 2017, inte finns med i
e-sa'(nrl1anställning.

0

359 918

Kommunalskatten

Prognososäkerhet
Fastighetsskatt

,

SKL april 2016

SKL april 2016 SKL april 2016

l

l
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Dnr KS 2015/00247

Investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Kommunstyrelsens försiag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2017 och flerårsplan
2018-2019 enligt ekonomiberedningens förslag, bilaga.

2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad investeringsram år 2017, inklusive ombudgeteringar, upp till 20 miljoner
kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Kornmunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för att inrätta en inomhusboulebana i kommunen. Uppdraget omfattar förslag om placering av banan och ekonomiska förutsättningar. Utredningen ska vara klar den 1 november 2016.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om investeringsbudget 2017 och flerårsplan
2018-2019.

Ordföranden redovisade vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 maj
2016 majoritetens förslag till investeringsbudget 2017 och flerårsplan 20182019 (beloppen an,qes i tusen kronor);

Budget och flerårsplan

2017

2018

soo

400

Fastighet
Moholms skola ventilation
Centralskolan

6 000

Vårdcentralen energi

1500

Ventilation Kornknarren

1000

Ventilation Kommunhuset

500

Älgarås skola panna

1500
1000

1500

Energisparåtgärder

-Töreboda camping

&

j:'
J
i-a

g

'?Justerare

700

I

Utdragsbestyrkande

2019
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Budget och flerårsplan

2018

2019

Reinvestering skolor/förskolor

2 500

2 500

Centralskolan hus E

2 000

2017

forts. Fastighet
Idrottshallen

2 500

Multisport Centralskolan

500

Byte av tak förskolan Syrenen

900

Gruppbostad LSS, behov år 2018

o

Särskilt boende äldreomsorg behov år 2018

o

Nya behov skola och förskola

Två klasser med grupprum Kilenskolan

o

Två klasser med grupprum Björkängsskola
En förskoleavdelning : tätorten (Syfönen)
En permanent förskoleavdelning Moholm
Ytterligare förskoleplatser i Moholm

o
o
4 000
600

(Gruvan)

Ett klassrum Älgarås skola

o

Teatern renoveringsbehov scengolv
Bibliotek anpassniffig av lokaler

200
500

Gata

Tillgänglighet HIN
Gata generellt
Trafiksäkerhetsåtgärder
GC-vägar
LED-belysning
Gatubelysning Kilen
Belysning Ridbana

200

200

200

2 000

2 000

2 000

300

300

300

1000

'i ooo

1000

2 500
250

250

Utveckling
Kanalparken

3 500

o

Gestaltning Centrum

1000

2 000

Gästhamnen

1100

3 000

Lekplatser
Taxefinansiering VA

1000

'i ooo

11 500

zi. soo
10 000

Kvävereduktion

VA-plan, nya verksamhetsområden

2 500

2 500

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, överföringsledning

-2500

-2500
o

Övrigt
Växelplattform

so

Tillgföglighetsåtgärder kommunhuset

Justerare

!.== '?

11 500
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Kommunstyrelsen
forts. Ks § 169

Budget och flerårsplan
forts. Övrigt

2018

2019

1000

'i ooo

1000

Nätverksinvestering
Vård och omsorg

100

100

100

Inventarier

800

1000

1000

2017

Inventarier kommunhuset

50
150

Kost, inventarier, utrustning
IT allmänt

Central IT-mi5ö
Kommunstyrelse

Inventarier LSS

300
600

Inventarier särskilt boende

Utbildning och kultur

Inventarier utbildning och kultur

800

Utemiljö förskolor och skolor

500

Fritidsgårdar

200

UV-skydd utemiljö

500

Inventarier Centralskolan

350

Inventarier nya skol- och förskolelokaler

700
50 100

Summa

1000

1000

soo

soo

36 000

22 200

Ärendets beredning
Ekonomiberedningens protokoll den 16-17 februari 2016, § 13
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 58
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2016, § 23
Oppositionens förslag till investeringsbudget den 16 maj 2016
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret
att utreda förutsättningarna för att inrätta en inomhusboulebana i kommunen. Uppdraget omfattar förslag om placering av banan och ekonomi. Utredningen ska vara klar den 1 november 2016.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.
Bilaga Ks § 169/16

?3g =3

Justerare

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Kommunchefen

Ekonomichefen

Sekreteraren

Utdragsbestyrkande

Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag till investeringsbudget.

Bilaga till Ks § 169/16

Förslag till investeringsbudget 2017 - 2019
Verksamhetsområde/investeringsprojekt

Moholms skola ventilation

Budget20l7 Budget 2018 Budget 2019

soo

Centralskolan

6 000

Vårdcentralen energi

1500

Ventilation Kornknarren

1000

Ventilation Kommunhuset

Älgarås skola panna

soo

1500

1000

soo

:r soo

Energisparåtgärder 1.)
Töreboda camping
Idrottshallen

400

o
700
2 soo

Multisport Centralskolan

soo

Byte av tak förskolan Syrenen

goo

Reinvestering skolor/förskolor

2 500

Centralskolan hus E

2 000

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

2 500

o
o

N a behov skols och förskola

Två klasser med grupprum Kilenskolan 4.)
Två klasser med grupprum Björkängsskolan 5.)
En förskoleavdelning i tätorten (Syrenen) 6.)
En permanent förskoleavdelning. avdelning Moholm
Ytterligare förskoleplatser platser i Moholm (Gruvan)

Ett klassrum Älgarås skola 7.)
Teatern renoveringsbehov scengolv
Bibliotek anpassning av lokaler
Gg!g
Tillgänglighet HIN

,g'=,

o
o
o
4 000
600
o
200
soo

200

200

200

Gata genereilt
Trafiksäkerhetsåtgärder

2 000

2 000

2 000

300

300

300

GC-vägar

1000

:i. ooo

1000

LED-belysning

2 500

Gatube!ysning Kilen

250

Belysning Ridbana

250

Kanalparken 8.)
Gestaltning Centrum 9.)

3 500

o

1000

2 000

Gästhamnen

1 100

3 000

Lekplatser

1000

:r ooo

'?r "?

Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag till investeringsbudget.

Verksamhetsområde/investeringsprojekt

Taxe inansierat VA

Budget20l7 Budget 2018 sudget zoig

11 500

Kvävereduktion

4 500

11 soo

io ooo

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, överföringsledning 10.)

2 500

2 500

-2 500

-2 500
o

Ö4yjgi
Växelplattform
Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inventarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning

so
ioo
50
150

IT allmänt:

Central IT-miljö

1000

: ooo

1000

100

ioo

100

soo

1000

1000

Kommunst relse:

Nätverksinvestering
Vård och omsor
Inventarier
Inventarier LSS

300

Inventarier särskilt boende

600

Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur

800

Utemiljö förskolor och skolor
Fritidsgårdar
UV-skydd utemiljö

200

Inventarier Centralskolan

350

Inventarier nya skol- och förskolelokaler

700

Summa:

:i ooo

1000

500

500

36 000

22 200

soo

soo

so ioo

Förklaringar/noter till Brslag till investeringsbudget
1.) Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en förstudie för potentialen i energi-

sparande åtgärder (EPC). Därefter tas ställning till eventuella investeringsanslag.
2.) Behov av gruppbostad inom LSS aviseras till år 2018. Utreds vidare för fastställande av
investeringsanslag.
3.) Behov av särskilt boende inom äldreomsorg aviseras till år 2018. Utreds vidare för fastställande av investeringsanslag.

4.) Behov två klasser och grupprum vid Kilenskolan utreds vidare. Finansieras i särskild
ordning.

5.) Behov två klasser och grupprum vid Björkängsskolan föreslås täckas genom nyttjande av
befintliga lokaler vid Aspen Gul under år 2017.
6.) Behov av en förskoleavdelning (Syrenen) i tätorten utreds vidare. Finansieras i särskild
ordning.

7.) Behov av klassrum vid Älgarås skola föreslås täckas genom tillfälligt nyttjande av
befintliga externa lokaler under år 2017.

,!;'-h(Å€:z-

Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag till investeringsbudget.
8.) Kanalparken utreds eventuellt vidare avseende år 2018.

9.) Eventuellt flyttas investeringsanslag för gestaltning av centrum år 2018 fram tidsmässigt.
10.) Förslag till överföringsledning utreds vidare och flyttas tidsmässigt utanför
planperioden 2017-2019.
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Dnr KS 2016/00009

Ändringar i Styrmått och Åtaganden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket (2016-2017), Välkommen till framtiden - Töreboda 2030, Tillväxt - Trygghet - Tillsammans
med den av Mikael Faleke (M) föreslagna redaktionella ändringen, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 bland annat följande;
> Kommunfullmäktige antar upprättade förslag till;
* Vision "Välkommen till framtiden - Töreboda 2030"

@ Värdegrund "Tillväxt, Trygghet, Tillsammans"
* Kommunfullmäktiges kvalitetsbegäran till kommunstyrelsen och
MTG-nämnder 2015

* Kommunstyrelsens åtagande - Gemensamma nämnder 2015 med tillägg av ett tredje styrmått på sidan 12 under rubriken "Kommunstyrelsens åtagande" punkt 1.2.2 "Alla elever i Töreboda kommun ska få
del av läsfrämjande verksamhet enligt särskild plan.
> Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att redovisa graden av
måluppfyllelse i delårsrapporter och årsredovisningar.
> Kommunfullmäktige reviderar styrmåtten årligen.
I samband med nästa revidering återkomma med styrmått för trafiksäkerhet.

Kommunchef Tommy Sandberg informerade vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 maj 2016 att vissa kompletteringar är gjorda men att några
kompletteringar i styrmåtten ännu kvarstår. Ett färdigt förslag håller på att
utarbetas.

Ekonomiberedningen beslutade den 2 maj 2016 att uppdra åt kommunledningskontoret att komplettera styrmåtten till behandlingen i kommunstyrelsen.

Justerare

]:=;:o 'i
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forts. Ks § 170
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2015, § 15
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2016, § 25
Förvaltningsekonom Emma Wiiks sammanställning Törebodas målpaket
(2016-2017), Välkommen till framtiden - Töreboda 2030, Tillväxt - Trygghet
- Tillsammans

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Ändra formuleringen av styrmåtten till åtagandet
"Töreboda kommuns invånare känner tryggheti sin vardag" så att de formuleras på likartat sätt som styrmåttet till åtagandet "Töreboda kommun skall
verka för att alla elever 7-15 år skall ha möjlighet att delta i kulturskolans
verksamhet".

Bilaga Ks § 170/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

,J==2 ;!

Utdragsbestyrkande

Bilaga till Ks FR 170/16
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Törebodas målpaket (2016-2017)
Välkommen till framtiden - Töreboda 2030

TILLVÄXT - TRYGGHET - TILLSAMMANS
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Innehåll
1. Invånare/Brukare..........................................................................................................................-..4

1.I I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla
timmar - överallt .............................................................................................................................. 4

1.2 Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser och
se rvice ... .. .. .. ........ ...... ......... .. ....... .... .. .. .. ...... ... .. ....... ..... ............................ ........... .. ....... ..... ...... . . .... .. . 5

1.3 I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt
som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor......................................................................... 6
1.4 Töreboda är en öppen och tillgänglig kommun.........................................................................7
2 Medarbetare.........................................................................................................................................8

2.1 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 ............................................................................................................................ ....... 8

2.2 I Töreboda kommun har alla medarbetare samma möjigheter och rättigheter att komma till
tals, delaktighet präglar verksamheterna........................................................................................ 8
2.3 Alla medarbetare känner sig väl informerade om vår Vision; "Välkommen till framtiden",

Värdegrund och de mål som gäller för respektive verksamhet ......................................................8
2.4 Medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för deras uppdrag...................... ....... 9
3 Ekonomi ..............................................................................................................................................10

3.1 Töreboda kommun har en stabil ekonomi med budget i balans........................................ .....10
3.2 Tärebedi kemmiinr »rerkrqmtqeter bedr'vr qnrinrrfi illf erh kertrndrefiektiirt .....................10

3.3 Årets resultat uppgår till två procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
.. .. ............ ... ....... .. ....... .. .. ..... .............. .. .. ........... ..... ..... ............. .. .. ... .. ............ ....... . ..... .. ....... ...... . .....10

3.4 Investeringar finansieras iförsta hand med egna medel ........................................................10
4 Utveckling ...........................................................................................................................................11

4.I I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagare och näringsidkare nöjda med
kommunens service .......................................................................................................................11

4.2 Vi uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap
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4.5 Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer där
det är välordnat, snyggt och tryggt ...............................................................................................12

4.6 Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Vi hushållar med våra resurser och värnar om vår miljö.......................................... 13
4.7 Den goda servicen bygger på nära samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar... 13
Jl{

n

.1

rv.

7

?

Å%

Q

?
W

2

6

i

?
'!

4.8 Tärebed-i k'mieterkqir iv ged kempetenr erh häg kvilitej i verkvaimhetem?i 9ep Hedq
'j'l/j%-?%J%2

,

rervirep b»tgger 9'l piri ra'ipqirprkqp mplla'u:i kqmmm p?t orb 'förpgipgir
l

---a------------'a"aa"a

4.9 Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning
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4.101 Töreboda kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder har en egenförsörjning
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Förklaring till färg,;
Flyttad
Ändrad
Gförttia«:it

4

Ändrad efter senaste ek.beredning

1. Invånare/Brukare
1.1 } Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla
timmar - överallt

'-: l
l Töreboda kommun kan man bo, leva
och verka i en trygg och säker miljö
dygnets alla timmar - överallt

Töreboda kommuns elever trivs och har
enpositivsynpåskolanoch
undervisningen
AllasomäterinågonavTörebodas
verksamheter vet att köken håller en

s tiit
Resultaten från SKL:s elevundersökning
föråk8 ' ,

ilT

förbät!ras till minst medelvärdeti

l'Fll('Ifll

2016/2017

Alla kök är godkända med avseende på
livsmedelssäkerhet

hög hygienisk kvalitet

2016/2017

Alla transporterfrämiar säker
livsmedelhantering och hållbar
utveckling

Alla transporter av varm mat håller
varrnhållningstiderna

2016/2017

a4

2016/2017
Töreboda komrriuns Invånare känner

Andel som känner sig !rygga u(omhus är

trygghet i sin vardag

h6yie än medelvärdet i Sveri6e.

2016/2017

Andel SOm k;innei sig trygga och säkra
mo( hot, tån och misshandel ät hogte bn

medelvärdet i Sv3ri6e.

2016/2017

Andel som kännet sig säkra mot inbiott i
hemme( äT h6ype än medelvarde} i
Sveöge

2016/2017
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psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor
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förutsättningarförlivsvillkorsom ivälbefinnandeökar

med 3% jämfört med tidigare mätning.

stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt
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HälSC)tillStåndet forbattras med 2%

förbättrat självskattat hälsotillstånd ökarljämfört med tidigare rnätning
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lAndelpersonersomuppleverpsykiskt lDetpsykiskavälbefinnandetförbättras

välbefinnandeliksomsundamatvanor lAndelenpersonersomupplever

Kommenför

I

Stym*t
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ITörebodakommunskapas

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar l Upplevelse av oberoende bland
till individens oberoende och

I

personer med insatser enligt LSS ät
hi'gre ;in 90%
Il föiiliiiiiilrii 'iii okieraeada bliiid

självständighet

2016/2017
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12016/20171
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12016/20171
12016/20171

kåsM erti f?'ir U-Il

Hurharbrukarenssituationförändrats iNynationell

I

sedan denne fick kontakt med individ- ibrukarundersökning. Andel

Minst95%avinvånaremedhemtj:inst iFöitydligande
ellersärskiltboendharvalt

l

i

ochfamil?eomsorgenikommuen? isomsvara{f6rbä«yas
kaat'iktw'ia
kontaktpersonal. !Iil
?nrlaenl
?

Alla brukare inom hemtjänst,
dagverksamhet, särskiltboende,
gruppbostad, daglig verksamhet eller
personlig assistans har en aktuell
genomfötandeplan. Ah-?

Förtydligande

2016/2017
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Andeleninvånare 65 år och 'åldre som

I

har hemtj;inst eller bori särskilt boende

iärlägre än 12 %
Bruket av tobak, alkohol och narkotika

?'??i? 'iv leå* '? ?

]?? ?U'l ?pd
I

hos ungdomar minskar

i€4%ld%l%?Il*%0lll4'4'(,

Användandet av narkotika minskar med

I

2% jämfört med tidigare m;itning.

Användandet av alkohol minskar med

I

2% jämför( med tidigare mätning

Andelen individer med fetma minskar

12016/20171

r
J

2016/2017

IE,

nindividermedfetmaminskar

l

med 4% jämföit med tidigare
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Töreboäakommunskaverkaförengod Olämpligaläkemedel75åroch;ildre Resultatfrånegenmätning.
läkemedelsbehandlingföräldre

allaöver75årikommunen. i20l6/2017

I? ' ? ??-? ' .Anv;indningav Resultatfrånegenmätning,

antipsykotiskaläkemedel75åtoch iallaöver75årikommunen.
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10ellerflerläkemedel75årocJldre }Nytt.Andelavallaöver75åri
kommunen. Resiil(at öppna

jämförelser.

Töreboda kommun skall verka föt att allalAndel elever som deltat i kulturskolaris }Nytt Brsl;ig utifrån KF i april

I

elever 7-15 år skall ha möjighet att deltalverksamhet 7-15 åt är h6re än
i kulturskolans verksamhet.

medelvärdet i Sverige.
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'Töreboda åren öppe+i och tillgänglig
kommun

d

-

Omsorgerbjudsinomrimligtidutifrån

-Vän(etid till särskilt boendeärlägreän

individens behov

30dagar
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Handläggningstiden för beslut om

ekonomiskt bistånd är lägre än 15 dagar

2016/2017

Medborgare som tar kontakt med
Direktsvarvid telefonkontaktminst50%
kommunen via telefon får ett direkt svar

på en enkel fyåga

2015/2017
Går inte att mäta ta bor(.

2016/2017
Allafårinformationomal(det
finnsvälkomstinformationa((
hämta i kommunhuset. M(

hämta den är frivilligt. Ta bon.
2016/2017
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2 Medarbetare

*Ändringar i detta perspektiv är gjorda utefter den medarbetarenMt som görs våren 201 6. De rnått
går att jämföra med andra kommuner.
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Töreboda kommun är en attraktivoch
framgångsrik arbetsgivare, som ser
betydelsen av medarbetarnas goda
hälsa och välbefinnande, som grund för
att leverera bra tjänstertill
medborgarna

2016/2017
Medarbetare upplever att närmaste chel

Medarbetarna känner att de har

visarBmoende .

f6rtroende. Minst 80% nöjda

2016/2017

2016/2017
Medarbetare upplever att arbeteI känns Medarbetare upplever sitt arbete
meningsfullt
meningsfullt. Minst 8CF% nöjda
Medarbetarna harden fysiska förmåga
Riskellerstorriskförohälsaärlägreän

S-s
ItlllL

%

sombehövsförsittarbete

30%

Medarbetarna har en hög frisknärvaro

Frisknärvaron ärminst95%
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ITörebodakommunK-a;alra '
medarbetare samma möjligheter och
rättigheter att komma till tals,
delaktighet präglarverksamheterna
2016/2017
Genom arbetsplatsträffargörs alla

Alla verksamheterharregelbundna
arbetsplatsträffardärverksamhetsfrågor
lyfts

medarbetare delaktiga i
verksamhetsfrågor (till exempel måloch budgetarbetet och
arbetsmiljöarbetet).
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Värdegrund och de mål som gäller
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Alla medarbetare känner sig väl

Medarbetarsamtal/lönesamtal

All tillsvidareanställd personal har haft

informeradeomvårVision;
"Välkommen till framtiden",

genomförs med all personal

samtal med chef

Värdegrund och de mål som gällerför
respektive verksamhet

2016/2017
Vi arbetar med att ta till oss och anpassa Medarbetarsamtalet är kopplat tlll
oss till kommuriens värdegrund
värdegrunden. Medarbetare är
välinformerJe och förstår

'Ny

värdegrunden.
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Töreboda kommuns medarbetarehar

Medarbetarnafården

kompetensutveckling som krävs för
deras uppdrag

Andel legitimerade lärare som
rättformell kompetensförsinauppdrag undervisari varje enskilt ämne
skall vara minst

2016/2017

medelvärdeti Sverige.
Andelen legitimerade förskollärare
inom förskolan

"

2016/2017

skall vara minst medelvärdeti Sveri(4e.
Andelen pedagogiskt utbildad personal
inom fritidshem
skall vara minst medelvärdet i

2016/2017

Sverige.
Andel personal inom äldreomsorgen
som har rätt kompetens är minst 90%

2016/2017

Andel personal inom LSS och
socialpsykiatri som har rätt kompetens
2016/2017

ärminst90%

Alla socialsekreterare som arbetarinom

barn- och ungdom har rätt kompetens
2016/2017
2016/2017
Medarbetare ärinsatta i sin arbetsplats
mål.

Medarbetare känner sig insatta i
arbetspla(sens mål. Minst 8CPA.

2016/2017

2016/2017
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iTöreboda ko-mmun haren s}abil

Töreboda kommun verkar för att budget iAndel budge(ansvariga med budge( i

ekonomi med budget i balans

fördelas till rä}t nivå och att
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balans äT lägs( 7S%

budgetansvariga vill och kan redoi
resultat som är bättre än budge(
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Äyets iesultat uppgåy till två procenti
förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag
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Årets resulta-t uppgår (ill 2%
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Samverkan med det lokala ntiringslivet
Töyeboda, äy fötetagaie och
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införvalavforksattutbildningoch
service
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'Minst90pyocenk-av eleve rna är nöida
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studievägledning
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Företagare och närlngsidkare äi *öida
med kommuneiis service och attityder
genom att kommuriikationen och
2016/2017

tillg;inglighet håller hög nivå
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Antalet privata atbeti(illfallen i

Föratkbättremätatiur

fi5yekagen i kommunen skall bebehållai

nettoutvecklingen av aibetstillfällen
harvarit.

till minst 1700.

2016/2017

Antale( privata aibetssjällen i
kommunenskallbibehållastillminstl
300 i kommunen

2016/2017
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Vi arbetarfören-hållbar

Alla veyksamheter arbetar aktivt och

Saitllga }:iriiaii;m'gar/iietkiamha+s+ hai

samhällsutvecklingurdetre

stiukturerat med att minska sin

Sen3ii lunl mån:'d 20-. amtagma Ol:'ne[

perspektiven ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Vi hushållar med yåra

miljöpåverkan samt bidrartill att

rre's må :=i» sxaazB2;( i=).( h:Bljff3(

Töteboda kommun kan v(sa upp ett
}öiedömligt mil('arbeke.
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2016/2017
V:d livimedeli upphmndl?nlarikall
lokhlprodu«vhd* aw piiom*ras.

Andel livsmedel som äi

Iokalproducvade skall öka.
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Alla verksamheket har uliedda och

utbildade inköpisamordnare.

*lh{riv inköpioiHaiiiiaiion.
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4.7 Den goda seravicen bygger på nära samverkan mellan kommun, näringsliv och
föreningar
Illg.
"j'y"

.

: ('

K'ii'(4'l

'

'a, 4. ;a-. J ;I' 5 5 (-: ','- 4 +. L) y gg B ( ) ,a 7 '3 ( .:.

Töreboda kommun utvecklar

Nätingslivsprogrammetfärdigställs
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4.9 Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning
l

Be@an
Vl serturiim- och besöksnåringen som
en tillv;ixtfaktor med ökad omsät(ning
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4.10 I Töreboda kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder har en
egenförsörjning
Stymdtt

r
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l Töreboda kommun ges föiu(sättningar %Töreboda kommun stråvar efter a(t alla iAndelen inikrivna på AMu som går
föy att alla i arbetsl6r ålder har en

harfullsysselså((ningblandannat ividaietillarbeteellerutbildningäimer

genomenaktivlokal-arbetsmarknad. län65%.
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W l sotrn b1rI(nne r s ig i arbe,tsBr åLld e r ska
eftey e(ableringsperioden och
etableringsperiod på två år ska ha en
sysselsättning eller studier som ökar
deras möjligheter till egenförsör)ning.

gemensamma insatser«yån Töreboda
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Genom statistik som finns i Töreboda

kommun g;illande nyanlända är

mättnlng av målsättnlngen möllig
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Vuxenutbildningen skall arbeta aktivt
MinsI S«PA av SFI eleveyna ska vara klara
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med att alla i aåetsför ålder ges

möjlighet till att s}udera för att gå vidarelmed utbildningen efter 15 månader
Minst WA av elever som böriar
gmndl;iggande vuxenutbildning i
engelska ska klara uföildning inom 6

till yrkesutbildningar.

månader
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Minst 90PÅ aV elever SOm börjal
gnindl;iggande vuxenu}bildning i
svenska ska klara utbildning inom 8
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mån;ider

Minst 'XPA av eIever som börjar
grundläggande vuxenuföildnlng i
matematik ska klara uföildning Inom 6
ITöyeboda kommun atbetaylr'rattk'ka
andelen som studeyarvldaye på h6gre
utbildning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 5-2 5

264

Ks§l71

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter (klockan 9.50-10.05).

2 q>lus}"are
'?

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 172

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

265

Dnr KS 2015/00252

Ansökan ur medel för integrationsåtgärder
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen omfördelar 900 000 kronor från tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen till Utbildning och kultur för anställning av flerspråkiga assistenter.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 12 maj 2016 att utbildning och kultur har
tilldelats 1500 000 kronor att använda till flerspråkiga assistenter. Medlen
kommer av pengarna till integrationsåtgärder. Medlen täcker kostnader för
21 anställningar under vårterminen och 11 anställningar under höstterminen.

Verksamheten har anställt en flerspråkig assistent per förskola och en flerspråkig assistent till varje arbetslag i skolan. Assistenterna är anställda på ett
halvår med möjlighet till förlängning ytterligare ett halvår. Anställningarna är
nystartsjobb. För tillfället är 21 nyanlända anställda.
Det har fallit mycket väl ut. Det är ett stöd för våra elever med annat moders-

mål men också ett stöd för läraren. Assistenterna fungerar som studiehandledare, de är behjälpliga vid rastaktiviteter samt som vuxenstöd i olika situationer. Ska utbildning och kultur fortsätta med anställningar i samma omfattning under höstterminen som under vårterminen behövs ytterligare medel
tillföras. Det är en hjälp för utbildningsverksamheten men också viktigt för
den enskilde att anställningen omfattar ett år.

Ärendets beredning
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 64
Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

/"- '/ ';c-f,
. S l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 173

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

266

Dnr: KS 2016/0064

Remiss, SOU 2016:2 "Fffpktiv vård"
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar socialchefens förslag till yttrande som eget yttrande till Socialdepartementet, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Socialdepartementet har remitterat slutbetänkandet av en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom Hälso- och sjukvården, Effektiv

vård SOU 2016:2 till bland annat Töreboda kommun. Kommunen inbjuds att
lämna synpunkter senast den 27 maj 2016.
Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 5 maj 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 58

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
*

*

Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissyttrande i enlighet med socialchefens förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bilaga Ks § 173/16

Expedieras till;
Socialdepartementet
Socialchefen

Justerare

,JS»

Utdragsbestyrkande

Bilaga till Ks F3 173/16
TöREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Per-Ola Hedberg

Dnr: KS 2016/0064

0506-18152

Datum 2016-02-05

Kommunstyrelsen

Remissyttrande över betänkande i utredningen om effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården "Effektiv vård"
SOU 2016:2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna remiss3m:rande i enlighet med
socialchefens förslag.

Bakgrund
Töreboda kommun har utsetts som remissinstans för betänkandet SOU 2016:2

Effektiv vård. För Töreboda kommun innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.

Sammanfattning:
Vi är positiva till utredningens förslag och vi ställer oss bakom
övergripande utgångspunkter och slutsatser som:
*

*

@

*

Omfördelning av resurser från slutenvården tiil primärvården måste
genomföras
En organisatorisk uppdelning av primärvården i en allmän och riktad
primärvård är absolut nödvändig. Den riktade primärvården ska vara en
gemensamt utförd verksamhet mellan kommun och landsting.
I föreslagen nationell konsultationsordning för hälso- och sjukvården
måste kommunernas företrädare finnas representerade
Utvecklingen måste ske nu, i närtid, och någon ytterligare utredning får
inte försena förändringsinriktningen i utredningens förslag.

Inledning:
Den enskildes delaktighet och medverkan i processen kring den egna vården
måste öka i framtiden. Allt mer av vården kommer i framtiden att utföras utanför

sjukhusen, inte sällan i patientens hem och med patienten som medskapare. Men
de strukturella problemen löser sig inte av sig själv, det behövs en lång rad
strategiska åtgärder. Vården och omsorgen måste organisatoriskt,
kompetensmässigt och inte minst kulturellt ständigt anpassas, vilket är väl
beskrivet i utredningen.

];

Postadress

Telefon

Fax

Box 83

0506-180 00 Växel

0506-180 21

545 22 Töreboda

7

E-post
kommunen@toreboda.se

Postgiro
120900-6

TöREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Per-Ola Hedberg

Dnr: KS 2016/0064

0506-18152

Datum 2016-02-05

Vi vill särskilt peka på vikten av utformningen av styrningen av vården genom
ett, som vi ser det, ett centralt citat (sid 24 andra stycket) :
"Framgångsrika verksamheter har en stark och sund "vi-anda" där olika

professioner och patienter samarbetar på ett prestigelöst sätt. En sådan kultur
bäddar för att aktörerna i vardagen identifierar möjliga förbättringar och att
dessa innovationer kan genomföras. Första linjens chefer har en viktig uppgift
som kulturbärare av dessa "mjuka" värden. En effekt av en sund och icke-

hierarkisk "vi-anda" är att det påverkar synen på patientens rolli vården:
patienten blir en del av teamet och inte ett objekt som ska "sättas i centrum."

Del A - Författningsförslag
Vi anser att det är särskilt viktigt att fö5ande författningsförslag genomförs:
Hälso- och sjukvårdslagen 5 b §, l:a och 5:e stycket (allmän och riktad
*

*

*

primärvård), samt 18 §
Socialtjänstlagen 5 kap 6 §
Kommunallagen 8 kap 5 a §

Förslageti Kommunallagen behöver inte betyda en minskad kommunal

självstyrelse. Förslaget skapar en ny gemensam kommunal organisation. Inom
dess ramar består självstyrelsen.

Del B - Förslag och rekommendationer
Nya styrande principer för hälso- och sjukvården
Förslaget tillstyrks

Det nuvarande sjukhustunga perspektivet inom hälso-och sjukvården måste
ändras till att ge vården i första hand inom primärvården nära patienten.
Omfördelning av resurser från slutenvården till primärvården måste genomföras.
Gränserna mellan slutenvården och öppenvården bromsar idag starkt
utvecklingen av ett gemensamt tjänsteutbud av Hälso- och sjukvården. Vi tror

också att begreppet/strukturen Närvård är viktigt att föra in i föreslagen
strukturförändring.

Primärvårdens uppdrag och organtsation
Förslaget tillstyrks

En organisatorisk uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och riktad
primärvård är absolut nödvändig och ett måste för att klara den demografiska
utvecklingen och det är bråttom. Den riktade primärvården ska utföra
primärvårdsuppdraget för äldre med omfattande behov gemensamt med
kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den nära vården förutsätter att
tjänsteutförandet kan vara mobilt. Ny juridisk ram för primärvården är
nödvändig. Vi anser att det är bra att börja med målgruppen äldre med
omfattande behov, men vi ser också att andra grupper med omfattande behov av

A?-y

Postadress

Telefon

Fax

E-post

Postgiro

Box 83

0506-180 00 Växel

0506-180 21

kommunen@toreboda.se

120900-6

545 22 Töreboda

TöREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Per-Ola Hedberg

Dnr: KS 2016/0064

0506-18152

Datum 2016-02-05

vård och omsorg sJmlle få ett bättre liv med en nära vård inom en riktad
primärvård.

Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst
Förslaget tillstyrks

Vi ser mycket positivt på utredningens förslag till en gemensamt utförd
verksamhet mellan kommun och landsting. En operativ ledning i samverkan
mellan kommun och landsting är en grundförutsättning för att lyckas. Det är
viktigt att vi har ett juridiskt ramverk som tydliggör verksamheten.
Förändringsförslageti kommunallagen är en nödvändighet. För verksamhet som
ska utföras gemensamt ska en gemensam plan med framtagna mål, riktlinjer och
en gemensam resursplanering fastställas.

Arbetssättet med en gemensamt styrd verksamhet passar också till andra
målgrupper med omfattande vård och omsorgsbehov.
Vi anser att det tvärprofessionella teamarbetet är plattformen för vård och
omsorg på individnivå. För att utveckla en mer förebyggande och hälsostyrd vård
och omsorg måste rehabiliteringskompetens finnas med iteamet.
Gemensamt beslutsfattande mellan landstingen nationellt
Förslaget tillstyrks med de reservationer som tillförs nedan.

För att stärka förutsättningar för mer koordinerad styrning (en nationell
konsultationsordning för hälso-och sjukvården) måste kommunernas
företrädare finnas representerade. Vi anser att det är omöjligt för 290
självstyrande kommuner att delta var och en. Kommunerna måste själva utse
representationsordningen i en nationell konsultationsordning.
Minskad detaljstyrning
Vi delar starkt utredningens bedömning om att detaljstyrningen måste minska.
Särskilt om kontinuitet

Förslaget tillstyrks

Fast vårdkontakt är mycket viktigt att utveckla ur ett kontinuitetsbegrepp och vi
stödjer utredningens förslag och anser inte att den fasta vårdkontakten ska vara
professionsbunden. Den Sammanhållna individuella vårdplanen (SIP) blir
plattformen för koordineringsarbetet i teamet där patienten är en medaktör.
Verksamhetsstöden

Förslaget tillstyrks

Staten behöver ta ett övergripande ansvar för informationshanteringen sett som
en infrastrukturutveckling för vård och omsorgen. Utredningen rekommenderar
att landstingen gemensamt planerar och utför investeringar avseende
verksamhetsstöd. Vi anser och förtydligar mycket starkt att kommunerna måste
ingå från uppstarti den nationella och regionala planeringen.
Postadress

Telefon

Fax

Box 83

0506-180 00 Växel

0506-180 21
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0506-18152

Datum 2016-02-05

Dnr: KS 2016/0064

Kompetensförsörjning
Förslaget tillstyrks

Utformningen av utbildning till all legitimerad personal måste även fö5a och
stödja verksamheternas utveckling av tjänsteutförandet av vård och omsorg.
Förtydligat ansvar för forskning

Förslaget tillstyrks med de reservationer som tillförs nedan.

Vi stödjer utredningens förslag att regeringen ska lämna ekonomiska bidrag för
att stimulera utvecklingen av en akademiskt präglad kommunal hälso- och
sjukvård. I den utvecklingen ingår även den kommunala omsorgen
(socialtjänsten). Den bör inte begränsas till universitetssjukhusen. En viktig
förutsättning är god infrastrukturellt stöd till fler akademiska professioner inom
både hälso- och sjukvård och socialtjänstområdet.

Töreboda som ovan

Per-Ola Hedberg
Socialchef

Bilaga: Remiss SOU 2016:2 Effektiv vård

Beslutet ska skickas till (e-post) : s.registrator@regeringskansliet.se och
s.fs@regeringskans}iet.se

Postadress

Telefon

Fax

E-post

Postgiro

Box 83

0506-180 00 Växel

0506-180 21

kommunen@toreboda.se

12 09 00 - 6

,J=4':?

545 22 Töreboda

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 174

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 5-2 5
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Dnr KS 2016/0125

Förändring av delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen, gällande försörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ändrar delegati delegationsordningen för delegation nummer: S1.1.4, Beslut i ärenden om försörjningsstöd
över riksnorm och riktlinjer, lagrum 4 kap 2 § SoL till enhetschef och er*

sättare till socialchef.

Sammanfattning av ärendet

Idag står socialchef som delegat och vård- och omsorgsutskottet som ersättare i dessa ärenden. I samråd anser socialchef Per-Ola Hedberg och enhetschef Annika Groth, att det skulle underlätta arbetet om enhetschefen, som re-

dan är insatt i ärendet, har denna delegation i första hand och att socialchefen
istället är ersättare.

Beslutsunderlag

IFO-chefens tjänsteskrivelse den 14 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 59
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Delegationsordningen ändras enligt följande:
Nummer: S1.1.4

Ärende: Beslut i ärenden om försörjningsstöd över riksnorm och riktlinjer,
4 kap 2 § SoL.
Delegat: Enhetschef, ersättare socialchef

Expedieras till;

Justerare

Å='z

S o c ia ?c h e f

Enhetschef A. Groth

IFO-chefen

Administratör P. Kersna

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 175

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

268

Dnr KS 2016/0125
Dnr KS 2016/0147

Förändring av delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen, gällande träningslägenhet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger till en ny grupp ärenden i delegationsordningen, till
beslut i ärenden som rör försörjningsstöd, enligt följande:
Sl.l.l3a Bistånd med boende i träningslägenhet där socialtjänsten står för ett
förstahandskontrakt.

Delegat: Enhetschef, ersättare socialchef.
Sammanfattning av ärendet

Vid genomgång av rutiner på enheten för försörjningsstöd och enheten för
barn och unga framkommer att det saknas delegati delegationsordningen för
att besluta om tillfälliga förstahandskontrakt då en person ska tränas inför
eget boende.
Beslutsunderlag

Enhetschef Annika Groths tjänsteskrivelse den 8 april 2016.
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 60
Vård- och omsorgsutskottets beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
Ärende:

För beslut i ärenden som rör försörjningsstöd läggs till i delegationsordningen enligt fö5ande:
Sl.l.l3a Bistånd med boende i träningslägenhet där socialtjänsten står för ett
förstahandskontrakt.

Delegat: Enhetschef, ersättare socialchef.

Expedieras till;
Socialchefen
Enhetschef A. Groth
IFO-chefen
Administratör P. Kersna
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Justerare

,d';;;

l,i'

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 176

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

269

Dnr KS 2016/0019

lndivid- och familjeomsorgens rapport för ekonomiärenden 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Socialsekreterare Jessica Jonasson redovisar ekonomiutredningar och insatser för 2015 i tjänsteskrivelse den 19 april 2016.
Beslutsunderlag

Socialsekreterare Jessica Jonassons tjänsteskrivelse 19 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 61
Vård- och omsorgsutskottets beslutade den 9 maj 2016 fö5ande;
Redovisningen läggs till handlingarna och lämnas till kommunstyrelsen som
information.

Expedieras till;
Socialsekreterare J. Jonasson
Socialchefen
IFO-chefen

?Justerare
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Dnr KS 2016/0127

Familjecentralens verksamhetsberättelse 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av Familjecentralens verksamhetsberättelse 2015.
Beslutsunderlag

Familjecentralens verksamhetsberättelse 2015
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 62
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 följande;
Redovisningen läggs till handlingarna och lämnas till kommunstyrelsen som
information.

Expedieras till;
Socialchefen

'?Justerare
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Dnr KS 2016/0134

Sysselsättningsprogrammets årsrapport
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av Sysselsättningsprogrammets årsrapport.
Beslutsunderlag

Programansvarig Anna Glassells tjänsteskrivelse 19 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 63
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 fö5ande;
Redovisningen läggs till handlingarna och lämnas till kommunstyrelsen som
information.

Expedieras till;
Programansvarig A. Glassells
Socialchefen

Justerare
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Dnr KS 2016/0029

Fördelning av schablonersättning för nyanlända - statsbidrag inom
flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till rutin för ansökan av
återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet,
bilaga a.
2.

Statliga schablonersättningar för nyanlända fördelas enligt socialchefens
förslag med den vid sammanträdet nämnda redaktionella ändringen,
bilaga b.

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Kommunstyrelsen har i svar till revisorerna fördelat uppdrag.
Ett av uppdragen avser kontrollmål 1: Finns rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet?
Utbildning och kultur kompletterar sina dokumenterade rutiner så att de tydligare beskriver bland annat kontroller, ansvar, tidpunkter och olika moment
i återsökningsprocessen av statsbidrag, bilaga a.
Ett annat uppdrag avser kontrollmål 3: Tillfaller den statliga ersättningen för
en insats den verksamheten som haft kostnaden för insatsen?

Fördelningsmodellen ska beslutas av kommunstyrelsen. Socialchefen ansvarar för att förslag tas fram. Förslag till fördelningsmodell bereds i både Ut-

bildnings- och kulturutskottet och Vård- och omsorgsutskottet. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 15 juni.
Specificerat förslag till fördelning framgår av bilaga b. Från och med år 2014
har schablonersättning fördelats till Utbildning och kultur och Mottagningsenheten. Mottagningsenheten ersätter individ- och fami5eomsorgen deras
kostnader för försörjningsstöd.

?..;.i,2
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forts. Ks § 179

Belopp per nyanländ O-17 år (tvåårsperiod) fördelas efter "ankomstår" 2015
och 2016 enligt fö5ande:
Barn O-17 år ankomst 2015

Schabloners barn

Prestationsersättning
Summa barn 2015

Barn O-17 år ankomst 2016

Schabloners barn

Prestationsersättning
Summa barn 2015

UKU Mottagn

Sumrna

76 994 s 706

82 7a)

0 20000

20€XX)

76 994 25 706

102 100

UKU Mottagn

Summa

88 125 36 875

125 0a)

oo

o

88 125 36 875

125 000

Belopp per nyanländ 18-65 år (tvåårsperiod) fördelas efter "ankomstår"
2015 och 2016 enligt följande:
Vuxna 18-65 år ankomst 2015
Schabloners vuxna

Prestationsersättning

Summa

50 943 31 757

82 700

0 20000

20 000

50 943 51 757

102 700

UKU Mottagn

Summa

57 500 67 500

125 000

00

o

57 500 67 500

125 000

l

Summa vuxna 2015

UKU Mottagn

Vuxna 18-65 år ankomst 2016
Schabloners vuxna

Prestationsersättning
Summa vuxna 2016

Belopp per nyanländ 65 år och äldre (tvåårsperiod) fördelas efter "an-

komstår" 2015 och 2016 enligt följande:
Ädre 65-w år ankomst 2015
Schabloners vuxna

Prestationsersättning
Summa äldre 2015

UKU Mottagn

Summa

39 000 13 000

52 000

O 20000

20 000

39 000 33 000

72 000

l

k

Ädre 65-w år ankomst 2016
Schabloners vuxna

Prestationsersättning
Summa äldre 2016

UKU Mottagn

Summa

43 010 35 igo

78 200

oo

0

43 o"io 35 190

78 200

Socialchefen lämnar en redogörelse i ärendet. I tabellen "Schablonersättningens indelning och utbetalningstider" i bilagan till tjänsteskrivelsen ändras
"Varannan mån 5-17" till "Var tredje mån 6 -24".

'?Justerare
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forts. Ks § 179
Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 3 maj 2016 med bilaga, Fördelning av schablonersättningen för nyanlända
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 64
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016 med bilaga,
Rutin för ansökan om ersättning för asylsökande barn i skolan
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 63
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
Statliga schablonersättningar för nyanlända ska fördelas i enlighet med socialchefens förslag.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 maj 2016 följande;
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rutinerna för ansökan av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Kommunstyrelsen beslutar att statliga schablonersättningar för nyanlända ska fördelas i enlighet med socialchefens förslag.
Bilaga a och b Ks § 179/16
*

*

Expedieras till;
Socialchefen

Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret

Justerare

,dqi

Utdragsbestyrkande

Bilaga a till Ks § 179/16
Datum
Töreboda kommun

2016-05-11

KS 2016-00029

Rutin för ansökan om ersättning för asylsökande barn i
skolan
Ersättningen söks terminsvis retroaktivt två gånger per år, i samband med våroch höstterminsavslutning.

Ersättning söks av intendent för åk 7-9 och av barnomsorgshandläggare för F6.

De elever som inte har uppehållstillstånd (TF-nr) inventeras via schoolsoft, där
finns en filterfunktion för att kunna få fram dessa elever. Detta elevregister är
aktuellt då det veckovis uppdateras mot aviseringen i Procapita
(folkbokföringsregistret).
För de yngre barnen används manuell pappersregistrering.
I systemet (schoolsoft) är även elevens närvaro samt LMA-nr registrerat.

För barn som får uppehållstillstånd men bor kvar i migrationsverkets
bostäder, kan också medel fortsätta att sökas, denna info fås genom elevens

adressuppgifter (schoolsoft) då migrationsverkets adresser är kända.
Respektive rektor/förskolechef ansvarar för att ansökan om särskilt stöd söks
genom att göra det själv eller genom intendent.
Kopia på ansökan skickas till ekonomikontoret så rätt kontering erhålls.
Då medlen kommer granskas eventuellt avslag och analyseras. Detta görs av
förvaltningschef med stöd av intendent och banomsorgshandläggare.

Å'o:?

Sida 2

Töreboda kommun

Bialga b till Ks F3 179/16

2016-05-03

Dnr: KS 2016/0029

Fördelning av schablonersättningen för nyanlända
Schablonersättning betalas ut under två år (nio utbetalningstillfällen).
Totalbeloppet är följande:
Ankomstår Tom20l5 From20l6
0-17år 82700 125000
18-64år 82700 125000
65-wår 52000 78200

Prestationsersättning betalades ut vid ett tillfälle tom ankomstår 2015.

Ersättningen har använts för finansiering av Mottagningsenheten och försörjningsstöd.
Ankomstår Tom20l5 From20l6
O-wår

15000

0

lEgenbosatta

O-wår

15000

0

lAnvisade av Arbetsförmedlingen

"Glappmånaden" = Försörjningsstöd månaden innan etableringsersättning betalas ut av
Arbetsförmedlingen.
Ankomstår Tom 2015 From 2016
O- 17år 3000 3000
18 - 64 år 4000 4000

Schablonersättningens indelning och utbetalningstider
Ankomstår Tom20l5 From20l6 Andelavschablon

Mottagningsbidrag 8270 12500 Månad 1 10%
Etableringsschablon 16540 25000 Månad3 20%

Schabloners barn 8270 12500 Var tredje mån 6 -24 10% per gång
Schabloners vuxen 8270 12500 Var tredje mån 6 -24 10% per gång

Fördelning av schablonersättning
Utbildning och Kultur (UKU) betalar för förskola, skola, SFI och samhällsorientering.
Mottagningsenheten betalar för integration, bostäder, sysselsättning och försörjningsstöd.
Procent

Ersättning
"Glappmånaden"

Kronor

UKU Mottagn Summa

UKU Mottagn Summa

0% 100% 100%

0 3500 3500

Mottagningsbidrag 2015

77% 23% 100%

6 368 1902 s 270

Etableringsschablon 2015

77% 23% 100%

12 736 3 804 16 540

Schabloners barn 2015

100% O% 100%

8270 0 8270

Schabloners vux 2015

55% 45% 100%

4 549 3 722 8 270

Schablon 65+ 2015

75% 25% 100%

3 goo 1300 5 200

Mottagningsbidrag 2016

5 5 % 4 5 % 10 0 %

6 875 5 625 12 500

Etableringsschablon 2016

5 5 % 4 5 % 10 0 %

13 750 11 250 25 000

Schabloners barn 2016

70% 30% 100%

8 750 3 750 12 500

Schabloners vux 2016

40% 60% 100%

s ooo -t 500 12 soo

Schablon 65+ 2016

55% 45% 100%

4 301 3 519 7 820

Per-Ola Hedberg
Socialchef

)?r
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Dnr KS 2016/0128

Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Norra
Skqrabor7
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren Norra Skaraborg verksamhetsbidrag med två kronor per invånare för 2016, vilket innebär 18 600 kronor.
Pengarna finns upptagna i årets budget.
Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren Norra Skaraborg bildades den 31 mars 2015, och verkar i
kommunerna Töreboda, Mariestad och Gullspång.
Den 20 maj 2015 beviljade kommunstyrelsen i Töreboda kommun verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2015.
Brottsofferjouren Norra Skaraborg ansöker om verksamhetsbidrag 2016 om
två kronor per invånare i Töreboda kommun.
Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 19 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 66
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
Brottsofferjouren Norra Skaraborg bevi5as verksamhetsbidrag med två kronor per invånare för 2016, vilket innebär 18 600 kronor.

Expedieras till;
Brottsofferjouren Norra Skaraborg
Socialchefen
Ekonomikontoret

Justerare
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Dnr KS 2016/0152

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den högsta avgift som kommunen får ta ut för hemtjänst i såväl ordinärt
boende som särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, hemstöd, korttidsplats eller trygghetslarm ska vara lika som 8 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen (SoL).
2.

Det innebär att från och med den 1 augusti 2016 är den högsta avgiften
0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket i 2016 års prisnivå motsvarar 1991
kronor per månad.

3. Höjningen påverkar kapitel 6 och 7 i avgiftstaxan för äldreomsorgen. Förändringarna framgår av bifogad avgiftstaxa.
Sammanfattning av ärendet

I8 kapitlet SoL (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet.
Avgiften för hemtjänsti ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt
kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till
högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 juli
2016 motsvarar det 1991 kronor per månad.
Skäl till det föreslagna beslutet

Skälet till förslaget är förändringar ilagen (8 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen).

Justerare
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forts. Ks § 181

Förändringen i avgiftstaxan beräknas ge följande ökade intäkter 2016 och
2017:
Boendeform

Andel höjd Ökad intäkt Ökgd intäkt

avgift

2016 (tkr)

2017 (tkr)

Särskilt boende

19%

16

38

Ordinärt boende

28%

46

110

Totalt

25%

62

148

Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 2 maj 2016 med bilagan Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 65
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
Den högsta avgift som kommunen får ta ut för hemtjänst i såväl ordinärt
boende som särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, hemstöd, korttidsplats eller trygghetslarm ska vara lika som
8 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen (SoL).
Det innebär att från och med 2016-08-Ol är den högsta avgiften 0,5392
gånger prisbasbeloppet, vilket i 2016 års prisnivå motsvarar 1991 kronor
per månad.
Höjningen påverkar kapitel 6 och 7 i avgiftstaxan. Förändringarna framgår
*

*

*

av bifogad avgiftstaxa.

Bilaga Ks § 181/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga till Ks § 181/16

T;BODA KOMMUN

Bilaga

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar
Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf § 80
Senast reviderad fr o m 20'l6-08-01
Gäller fr o m 2009-12-Ol

Prisjustering fr o m 2016-01-01

Revidering framgår genom överstrykning (tas bort) och fet kursiv stil (läggs till).

I denna avgiftstaxa ingår avgifter för följande tjänster:
*

*

Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende
Hemsjukvård i ordinärt boende

*

Hemstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

*

Trygghetslarm

*

*

Vistelse på korttidsplats
Dagverksamhet för personer i ordinärt boende

Följande avgifter och hyror ingår inte i denna avgiftstaxa:
*

*
*
*
*

*

*
*

Hyra för särskilt boende
Mat vid särskilt boende enligt särsl=,ild taxa
Mat vid vistelse på koföidsplats enl särskild taxa
Matdistribution enligt särskild taxa

Övriga matpriser på kommunens restauranger
Avgift för resa till dagverksarnhet
Transport av läkemedel från apotek till ordinärt boende
Vamhemsändning

1.

Avgiftspliktiga personer

1.1

Avgifter för service och omvårdnad till personer som bor i ordinärt boende eller
särskilt boende.

1.2

Vid beräkning av avgifter för makar och registrerade partners läggs makarnas
inkomster sarnrnan och fördelas därefter med hälften på vardera maken.
Biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig, serviceinsatserna kan
variera för vardera maken och därför beräknas också avgifter för varje enskild
person.

] r=?
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1.3

Undantag från 1.2 - Makarnas inkomster läggs inte satnman om följande två
fömtsättningar är uppfyllda:
make i särskilt boende har lägre inkomst än "hemmaboende" make
*
*

den ?hemmaboende? maken har inte någon hemtjänst eller någon annan
avgiftsgrundande insats

1.4

Sammanboende skall beräknas som ensamstående eftersom det inte finns någon
lagreglerad underhållsskyldighet dem emellan.

2.

Förbehållsbelopp

2.1

Med förbehållsbelopp aVSeS det beiopp som den enskilde skall ha rätt att beMlla
av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksarnhet,
komrnunal hälso- och sjukvård, hemstöd, korttidsplats eller trypgbetslam.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den enskildes bostadskostnad.
(8 kap 7 § SoL)
2.2

Minimibeloppet skall täcka norrnalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid,
hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbmkningsvaror, resor, möbler, husgeråd och
läkemedel.

2.3

Reglerna om minimibelopp innebär inte att komrnunen ska betala ut medel till en

omsorgstagare för att hon eller han ska uppnå den i lagen angivna nivån för
minimibeloppet. De personer, som trots avgiftsbefrielse, saknar medel för att

kunna uppnå en skälig levnadsnivå kan ansöka om försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen.
2.4

Minimibeloppet bygger på Konsumentverkets hushållsbudget avseende
hushållskostnader för sarnmanboende och ensarnboende personer 61 år och äldre.
Kommunen ska under vissa fömtsättningar fastställa minimibeloppet till en högre
nivå (8 kap 8 F§ 1 :a st SoL). Detta gäller om den enskilde på gmnd av särskilda
omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig
karaktär (regelbundet återkommande kostnad under i vart fall större delen av ett
år) och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kommunen kan också i vissa fall
minska minimibelopp (8 kap 8 § 2 st SoL) om den enskilde inte har en utgiftspost
som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften
för hemtjänst och dagverksamhet, kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad
i särskilt boende eller om insatsen ges kostnadsfritt av kornmunen.

2.5

Minimibelopp

2.5.1

Minimibelopp för personer 61 år och äldre är en tolftedel av 1,3546 gånger
prisbasbeloppet för ensamstående och en toiftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet för samrnanlevande makar och sambor. Det innebär i20l6 års prisnivå 5 001 kronor per månad för ensamstående och 4 225 kronor per månad och
person för sarmnanlevande makar och sambor.

;dg..:y
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2.5.2

Minimibelopp för personer 60 år och yngre fastställs till 10 procent högre belopp
än de angivna i avsnitt 2.5.1. Det innebär i20l6 års prisnivå 5 501 kronor per
månad f'ör ensamstående och 4 648 kronor per månad och person för sarnmanlevande makar och sambor. (Regeringen anser att det finns två situationer när

kornmunerna bör höja rninimibeloppet för yngre. Den ena situationen gäller kost
eftersom normalkonsumtionen för personer 60 år och yngre är högre. Den andra
gäller yngres behov av medel för att möjliggöra bosättning och familjebildning
etc. Regeringen har bedömt att uppräkning bör ske med upp till 10 procent).
2.6

Höjning av minimibelopp
Med de fömtsättningar som anges i2.4 kan höjning av minimibelopp exempelvis
gälla :följande kostnader:

fördyrad kost, t ex på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i ordinärt
eller särskilt boende eller i dagverksamhet,
äldre och funktionshindrade personers familje- och arbetssituation, t ex
underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor samt andra kostnader
som behövs för en familjs underhåll,

kostnader till följd av funktionshinder, bl a för rehabilitering/habilitering
inkl resor,

yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter som är nahirliga
för yngre personer, samt
kostnader för god man
Kostnader för mat

Den vanligaste höjningen av minibeloppet gäller matkostnader. Posten livsmedel i

minimibeloppet beräknas till l 840 kronor per månad i20l6 års prisnivå för 61 år
eller äldre och 2095 kronor för 60 år eller yngre och fördelas enligt följande:
Frukost
Lunch/Huvudmål
Mellanmål

20%
40 %
10 %

Middag

30%

Som exempel kan nämnas:

a) En person köper livsmedel för tillagning i hemmet. Då gäller beloppet
1840 kronor och det täcks av minimibeloppet.
b) En person köper ett mål fördiglagad mat per dag via matdistribution.
Kostnaden f8r maten är 30 dagar x 45 kronor = l 350 kronor. I minirni-

beloppet ingår l 840 kr x 40 % = 736 kronor. Minimibeloppet höjs med
614 kronor.

c) En person på särskilt boende för äldre betalar 3 270 kronor för maten.
Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan l 840 kronor och den
faktiska matkostnaden, dvs med 1430 kronor.
Dubbla boendekostnader

En annan situation där minimibeloppet ska höjas är t ex när den enskilde flyttar
till en särskild boendeform och fortfarande har kvar sin tidigare bostad. Om den

enskilde stadigvarande ska bo i särskilt boende höjs minimibeloppet under uppsägningstiden av ett hyreskontrakt eller den tid som behövs för att sälja bostadsrätten/huset. I norrnalfallet är denna tid 3-4 månader. Om personen efter betalning
av dubbla boendekostnader blir berättigad till försörjningsstöd kan individuell
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jämkning av hyra ske. Vid en försörjningsstödsberäkning skall ett basbelopp
tilJförsäkras den enskilde.
2.7

Sänkning av minimibelopp
För personer som bor i särskilt boende och där någon av nedanstående poster
ingår i hyra eller där posten ges kostnadsfritt av kommunen sänks minimibeloppet
med motsvarande surnma eftersom de ingår i minibeloppet.
Hushållsel: år 2015 beräknat till 276 kronor per månad.
TV-licens: år 2016 är kostnaden 185 kronor per månad.
Förbrukningsvaror: år 2014 beräknat till 104 kronor per månad.
Möbler m m: år 2016 beräknat till 207 kronor per månad
Fritid: år 2014 beräknat till 104 kronor per månad
Hemförsäkring: år 2016 beräknat till 72 kronor per månad.

Totalt uppgår ovanstående belopp till en sänkning av minimibeloppet med 948
kronor. Totalbeloppet förändras efter prisbasbeloppet, med undantag av TVlicensen, som följer faktisk avgip.
3.

Beräkning av avgiftsunderlag - avgifisgrundande inkomst
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komrna att få

under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.
Beräkning av avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvsinkomster som

är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av
ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. Bostadsbidrag,
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet
påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. I fråga om makar skall den enskildes
inkomst anses utgöra hälften av makarnas sarnrnanlagda inkomster.
För kapitalinkomster gäller senaste taxering.
Vid beräkning av avgiftsunderlag skall den enskildes nettoinkomst, dvs inkomst
efter skatt användas. Vid beräkning av skatt ingår aktuell kyrkoavgift. Vid
beräkning av nettoinkomst irigåx följande uppgifter:
Inkomst av tjänst m m
aktuella pensionsinkomster, t ex
Folkpension, pensionstillskott, ATP, SPV, KPA, SPP, privata
pensionsförsäkringar, IPS-konton, övriga pensioner
övrig inkomst av tjänst, t ex
förvärvsinkomst, sjukpemiing, livränta, föräldrapenning,
arbetslöshetsersättning.
utländska inkomster, t ex pensioner och invaliditetsförrnån
ersättningar som är undantagna från beskattning:
studiemedel i form av studiebidrag, skattefria stipendier till den del de

överstiger 3 000 kr i månaden, avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS-försäkringar)
Aktuella inkomster härntas månatligen hos Riksförsäkringsverket (RFV). För uppgifter som inte automatiskt kan erhållas varje månad görs beräkning av inkomsten
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för året enligt den inkomstuppgift som lämnats till kommunen för beräkning av
avgifter. Den enskilde är själv skyldig att meddela ändrade inkomster under året
till kommunen.

Inkomst av näringsverksamhet
Inkomst av näringsverksatnhet skall beräknas enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det är dock endast överskott som skall ingå i avgiftsunderlaget. Det innebär att den beräknade inkomsten av näringsverksarrföet skall
korrigeras på så sätt att avdrag för tidigare års underskott, och avdrag för kost-

nader för egen pension till den del det inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, skall
öka den beräknade inkomsten av näringsverksamhet.
Bostadstillägg
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst.
Inkomst av kapital
Som inkomst medräknas endast överskott. Beräkning av överskottet i inkomstslaget kapital grundas på den faktiska inkomsten enligt deklarationsvärden per den
31/12 året innan avgiftsperioden. Alla kapitalinkomster ingår.

Övrigt
Barns inkomster skall inte medräknas i avgiftsunderlaget.
Handikappersättning och vårdbidrag skall inte räknas som inkomst (tillåten
avvikelse från reglerna). Vid beräkning av höjning av minimibeloppet skall
hänsyn dock tas till att en del utgifter kan finansieras av handikappersättningen.
Förrnögerföet och förrnögerföetsskatt skall inte medräknas.
Fastighetsskatt och bostadsräntor räknas inte med i avgiftsunderlaget utan ingår i
bostadskostnadsberäkningen.

Ej tillgängliga uppgifter
Om omsorgstagare av någon anledning inte lämnar uppgifter till kommunen får
komrnunen använda sig av tillgängliga uppgifter, t ex från försäkringskassan.
4.

Beräkning av bostadskostnad
För person som har bostadstillägg hämtas uppgift om bostadskosföad från
Riksförsäkringsverkets datasystem.
Den som inte har bosfödstillägg lämnar själv uppgift om hyra eller fastighet i
satnband med inkomstförfrågan. Bostadskostnad för egen fastighet beräknas på
sarnma sätt som försäkringskassans beräkning vi bostadstilläggsberäkning, enligt
följande:
70 % av räntekostnad (ränta efter skatteavdrag)
Taxeringsvärde för beräkning av fastighetsskatt
Bostadsyta för schablonberäkning av driftkostnader
Vid boende på jordbruksfastighet beräknas enbart bostadshuset.
Bostadskostnad beräknas endast för en bostad per hushåll. Undantag vid flyttning
till särskild boendeforrn (dubbla boendekostnader under kortare tid), vilket
beskrivs under avsnitt 2.6.
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För den som inte lämnar uppgift om bostadskostnad och någon uppgift inte heller

har kunnat erhållas från försäkringskassan beräknas bostadskostnaden till O
kronor.
5.

Beräkning av avgiftsutrymme
Avgiftens storlek är beroende av avgiftsunderlaget (nettoinkomsten),

förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad) och omfattningen av service
och omvårdnad. Avgiften beräknas på den enskildes avgiftsutryrnme och

avgiftsutrymmet (A) fastsfölls på f?öljande sätt:

Avgiftsunderlaget (inkomsten (i)) beräknas. Med inkomst avses inkomst efter
skatt enligt avsnitt 3.

Hyra/bostadskostnad (h) fastställs och dras från inkomsten.
Minimibeloppet (m) dras från inkomsten.
Beräkningsmodell:
inkomst

hyra/bostad
minimibelopp
Avgiftsutrymme

6.

+i
-h
-m

=A

Högkostnadsskydd = högsta avgift

Högkostnadsskyddet är den högsta avgift som kommunen får ta ut i avgift för
hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksarnhet, kormnunal hälsooch sjukvård, hemstöd, koföidsplats eller trygghetslarrn. Den enskildes avgifter
får per månad uppgå till högst en tolftedel av '? 0,5392 gånger prisbasbeloppet
(8 kap. 5 8) SoL). l 2016 års prisnivå motsvarar det ? 1991 kronor per månad.
Inom högkostnadsskyddet är den högsta avgiften för hemtjänst för enskilda i
ordinärt boende eller servicelägerföeter 310 kr/tirnme i20l6 års prisnivå och
timpriset justeras årligen 1 januari efter förändring av prisbasbeloppet.

Avrundning sker till närmaste heltal kronor.
Hemtjänstbegreppet

I propositionen (2000/0 1:l49, sid 22-23) preciseras hemtjänstbegreppet enligt
följande:

?Med serviceuppgifter avses bl a praktisk hjälp i hetnrnets skötsel, såsom städning, tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och hjälp med
tillredning av måltider samt distribution av f'ärdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska,

psykiska och sociala behov. Det kan handla om hj älp för att kunna äta och dricka,
klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övriffl insatser som behövs 'f6r
att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg och säker i det
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egna hernrnet. Vidare ingår i hemtjänstbegreppet även viss ledsagning respektive
avlösning av arföörig?.

"Syftet med hemtjänsten är sålunda bl a att underlätta den dagliga livsföringen för
enskilda personer. Hemtjänsten är inte enbart förbehåilen äldre människor och
yngre personer med funktionshinder utan riktar sig även till bl a personer rned
missbmksproblem eller psykisk sjukdom. Den enskilde kan få hemtjänsten såväl i
ordinärt boende som i särskilt boende."

I hemtjänstbegreppet och därrned i högkostnadsskyddet ingår också vistelse på
koföidsplats och larrn.
6.1

Avgifter för tjänster som inte ingår i högkostnadsskyddet
Kost vid vistelse på korttidsplats enl särskitd taxa
Kost vid särskilt boende enligt särskild taxa
Matdistribution enligt särskild taxa

Övriga kostpriser på kornmunens restauranger
Hyra

Transport av läkemedel från apotek till ordinärt boende
Avgift för varuhemsändning
7.

A vgifter

7.1

Avgift för serviceuppgifter och personlig omvårdnad - hemtjänsti
särskilt eller ordinärt boende

Avgift för hemtjänst i ordinärt boende fastställs till310 kronor per tirnme.
Avgiften justeras årligen l januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets
förändring. Avmndning sker till närrnaste femtal kronor.

För hemtjänst (service och omvårdnad) i särskilt boende är avgiften densarnrna
som högkostnadsskyddet, d v s för närvarande '? 1991 kronor per månad.

Även om gränserna här definieras i tirnmar är det innehållet i omvårdnaden
(arbetsmomenten) som skall fastställas vid behovsbedömningen och i beslut om
hjälp i enskilda ärenden. Den enskilde beviljas inte ett visst antal tirnmar utan
erhåller service och omvårdnad inom rarnen för biståndsbeslutet. Beräknad

tidsåtgång är den genomsnittliga sett över ett helt år. Tidsåtgången den enskilda
månaden kan variera beroende på aktueila behov, hemtjänstpersonalens
utmstning, lagarbete eller av andra skäl.
7.2

Hemstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
Avgift för hemstöd är 260 kronor per månad. Avgiften gäller för personer med
psykisk funktionsnedsättning i ordinärt boende eller för personer som bor i
särskilt boende för psykiskt funktionshindrade. Psykiatriska hemsjukvårdsinsatser
som utförs av den kommunala psykiatrin ingår i avgiften. För övrig hemsjukvård
gäller avgift enligt punkt 7.3. Avgiften justeras årligen l januari och
avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning sker till
närrnaste femtal kronor.

/
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7.3

Hemsjukvård för personer i ordinärt boende
Om hemsjukvård är den enda insatsen av hemsjukvård, hemstöd, hemtjänst eller
trygghetslarrn så är avgiften 520 kronor per månad. I annat fall (minst en insats till
av hemstöd, hemtjänst eller trygghetslarrn) är avgiften 310 kronor per månad.
Avgiften justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets
förändring. Avrundning sker till närrnaste femtal kronor.

7.4

Vistelse på korttidsplats
Avgift för kost debiteras enligt särskild taxa (f n 109 kr/dygn). Avgift :för vistelse
på korttidsplats är S9 66 kronor/dygn (1/30-del av högsta avgift =
högkostnadsskydd). Avgiften justeras årligen l januari. Avmndning sker till
närrnaste heltal kronor

7.5

Dagverksamhet för personer i ordinärt boende
Avgift för dagverksamhet heldag är » 66 kronor/dag (1 /30-del av högsta avgift =
högkostnadsskydd). För halvdag är avgiften :3-'y 3 7 kronor/dag (55 % av
heldagsavgift). Avgiften justeras årligen 1 januari. Avrundning sker till närmaste
heltal kronor

7.6

Trygghetslarm
Avgift för trygghetslarrn i ordinärt boende är 310 kronor per månad. Avgiften
justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets
förändring. Avrundning sker till närmaste femtal kronor.

7.7

Hemtjänst för arbetsmetoden 55På Väg"
Avgift för hemtjänst under tid som personer ingår i arbetsmetoden ?På Väg" är
100 kronor per vecka oavsett vilka insatser det är, vem som utför insatserna eller
hur ornfattande insatserna är. Maximal tid för denna avgift är fyra veckor. Om
hemtjänst kvarstår efter "På Väg? gäller ordinarie hemtjänsttaxa enligt punkt 7.1.
Avgiften justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets
förändring. Avmndning sker till närrnaste femtal kronor.

8.

Frånvaro

För att avdrag ska göras vid frånvaro ska avbeställning av hemtjänst göras minst
7 dagar i förväg annars debiteras tjänsten. Avbeställning meddelas till personal i
utförande arbetslag. Personalen skall därefter vid varje månadsskifte skriftligen
lämna uppgifter på frånvaro till avgiftshandläggaren. Vid frånvaro från
hemsjukvård endast avdrag om frånvaron är hel kalendermånad.
Kravet på uppsägning gäller inte i samband med sjukhusvistelse.

/
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9.

Ändring av avgift
Avgiftsunderlaget grundas på aktuella inkomster. Inkomster, som betalas ut av
försäkringskassan, hämtas var5e månad från RFV, vilket innebär att avgifter kan
ändras under året till följd av att inkomsterna ändrats.
Andra händelser, som kan innebära en förändrad avgift kan t ex vara:
varaktig förändring av hushållstyp, t ex om ena maken avlider eller flyttar
ändrat biståndsbeslut
förändrat boende

andra inkomstförändringar än l :a stycket
Omprövning av avgiftsunderlag och avgifter görs därutöver årligen i och med
inkomstförfrågan till samtiiga omsorgstagare.
Den enskilde är själv skyldig att meddela ändrade förhållanden som påverkar
avgiftens storlek.
En ändring av avgiften ska gälla månaden efter den månad då anledning till
ändring uppkom. En ändring av avgiften skall dock gälla fr o m samma månad
som anledning till ändringen uppkom, om ändringen avser hela den månaden.
Komrnunen får ändra minimibeloppet utan att meddela den enskilde om det beror
på förändringar i prisbasbeloppet.
Rättelse av avgiftsunderlag kan göras, både till fördel och nackdel för den
enskilde, retroaktivt i högst tre månader.
Om för hög avgift debiterats och felet beror på kornrnunen återbetalas felaktig
avgift för tid upp till tre år, vilket regleras i preskriptionslagen.
io.

Uttag av faktiska kostnader
Kornmunens faktiska kostnader för lämnat bistånd uttages när biståndet på gmnd
av skadeståndsrättsliga regler eller på gmnd av försäkring skall bekostas av annan
än den som får biståndet.

11.

Individuell prövning
I de fall där svårighet föreligger att med hjälp av ovan fastställda regler bestärnrna
avgiften äger sociainämnden att individuellt pröva avgiften.

12.

Delegering
Socialnämnden fattar med stöd av dessa avgiftsbestämmelser beslut om avgiftens
storlek för den enskilde.

Js 7,
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Socialnämndens beslutsbefogerföeter enligt försfö stycket kan delegeras till

avdelning inom nämnden eller till tjänsteman vid socialförvaltningen.
13.

Debitering av avgift

Debitering görs månaden efter den månad vård och omsorg erhållits.
Vid frågeställningar angående avgifter som inte regleras i dessa tillärnpningsanvisningar används riktlinjer i regeringsbeslutet angående avgifter inom äldreoch handikappomsorgen (regeringens proposition 2000/01:l49).
Revideringar
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Kommunstyrelsen

Ks § 182

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25
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Dnr: KS 2016/0099

Riktlinjer "Skapa trygghet utan tvång" inom LSS och SoL
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Riktlinje, "Skapa trygghet utan
tvång" där insatser ges enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Sammanfattning av ärendet

Insatser som ges med socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), bygger på frivillighet, vilket innebär att insatser inte kan ges mot den enskildes vi5a. För att förebygga och åtgärda förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder har en riktlinje tagits fram. I
riktlinjen beskrivs bland annat hur personal med olika arbetsmetoder ska arbeta i syfte att förebygga risk för tvångs- och begränsningsåtgärder. Riktlinjen beskriver också hur personalen kan ge stöd till personer med nedsatt beslutsförmåga så att personen kan vara delaktig i sin egen vård och omsorg.
Personal har genomgått en webbutbildning från Svenskt Demenscentrum för
att inspireras och visa hur man kan arbeta utan tvångs- och begränsningsåtgärder.
Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jonsson och demenssjuksköterska
Eva Söders tjänsteskrivelse den 11 mars 2016 med bilagan Riktlinje, Skapa
trygghet utan tvång
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 67
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
Riktlinjen "Skapa trygghet utan tvång" antas.

Expedieras till;
MAS

Demenssjuksköterskan

Socialchefen

Justerare
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Ks § 183

Dnr KS 2016/0149

Inrättande av tjänst hos Skaraborgs komrmmalförbund som ut-

vecklingsledare Äldre
Kommunstyrelsens beslut

1. Töreboda kommun ställer sig bakom förslaget att Skaraborgs kommunal-

förbund inrättar en tjänst som utvecklingsledare Äldre.
2. Töreboda kommuns del finansieras inom ramen för äldreomsorgens
budget.
Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Kommunalförbund Beredningen Välfärd föreslår styrelsen för
Skaraborgs kommunalförbund att inrätta en ny tjänst som utvecklingsledare
Äldre inom område Välfärd.

Sedan 2010 har Västra Götalands län/Skaraborgs kommunalförbund fått statliga utvecklingsmedel för att finansiera ett utvecklingsarbete kopplat till ett

Gott liv för sjuka Äldre. Via tjänsteköp från en medlemskommun har en utvecklingsledare haft uppdraget att samordna kommunernas arbete med
Närhälsan och Skaraborgs sjukhus (SKAS) via Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet har fortsatt i ytterligare projektuppdrag, Mobil närvård till multisjuka

Äldre där utvecklingsledaren samverkar med utvecklingsledare från
Närhälsan och SKAS.

Socialchefsgruppen har i sin beställning till kommunalförbundet framfört att
man önskar en ändrad inriktning i de fortsatta arbetsformerna på kommunalförbundet som stöd till samverkansarbetet i Vårdsamverkan Skaraborg. Förbundets tudelade arbetsformer - interkommunalt stöd/stöd i samverkan
med vårdgrannar, ska ha en tyngd som processtöd till det målgruppsinriktade arbetet i Vårdsamverkan Skaraborg. För att säkerställa satsningen lång-

siktigt är det socialchefsgruppens förslag att en utvecklingsledartjänst Äldre
inrättas på Skaraborgs kommunalförbund. Under år 2016 kan tjänsten
fortsatt finansieras med överskjutande projektmedel från 2015, eventuellt
ytterligare tillkommande statsbidrag i statens överenskommelsearbete kan
säkra detta. I avsaknad av fortsatta statsbidrag ska kommunerna
samfinansiera tjänsten.

Justerare
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Tjänsten hos Skaraborgs kommunalförbund som utvecklingsledare Äldre beräknas kosta 830 000 kronor per år. Töreboda kommuns del beräknas till 3,5
%, 29 000 kronor.
Beslutsunderlag

Skaraborgs kommunalförbunds beredning Välfärd, förslag till beslut i styrelsen, minnesanteckningar och kostnadsberäkning
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 70

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
*

Töreboda kommun ställer sig bakom förslag att Skaraborgs kommunal-

förbund inrättar en tjänst som utvecklingsledare Äldre.
*

Töreboda kommuns del finansieras inom ramen för äldreomsorgens budget.

Expedieras till;

Skaraborgs kommunalförbund
Socialchefen
Ekonomikontoret

,
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Dnr KS 2016/0148

Rutin - Gränsdragning mellan Föräldrabalken och SoL/LVU (om barn
som misstänks fara illa)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

I Föräldrabalken (FB) 6 kapitlet regleras bestämmelser om vårdnadshavares
rättigheter och skyldigheter. Där regleras också bestämmelser om vad som
gäller vid gemensam vårdnad, boende och umgänge till separerade föräldrar.
Det är endast vårdnadshavare och domstol som kan besluta om vårdnaden,

boendet och umgänget för ett barn. Barns bästa skall vara avgörande för alla
beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen ska särskilt beaktas risken att barnet eller någon annan i fami5en utsätts för övergrepp, att
barnet olovligen förs bort, olovligen hålls kvar eller på annat sätt far illa, samt
barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gemensam
vårdnad är huvudregeli Sverige. Vill någon av föräldrarna ha en ändring i
vårdnaden, skall den föräldern om föräldrarna inte är överens vända sig till
domstol som kan besluta att annat ska gälla. Står barnet under vårdnad av
båda föräldrarna, eller en av dem, får föräldrarna avtala att en av dem ska ha

vårdnaden om barnet. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och godkänt av socialnämnd eller motsvarande.

Beslutsunderlag

Enhetschef Annika Groths förslag till Rutin - Gränsdragning mellan Föräldrabalken och SoL/LVU (om barn som misstänks fara illa) den 8 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 71
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 9 maj 2016 fö5ande;
Redovisningen läggs till handlingarna och lämnas till kommunstyrelsen som
information.

Expedieras till;
Enhetschef A. Groth
Socialchefen
IFO-chefen

Justerare
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Dnr KS 2016/0010

Samråd om nya renhållningsföreskrifter från och med 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Sammanfattning av ärendet

Inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för Skara, en för Mariestad och Gullspång samt en
för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda. För att möjliggöra
samordning och effektivisering har AÖS tidigare upprättat ett utkast till en
gemensam och uppdaterad avfallsföreskrift. Kommunstyrelsen beslutade den
2 mars 2016 att tillstyrka upprättat förslag till nya renhållningsföreskrifter.

AÖS har nu översänt samrådsversion av avfallsföreskrifter för Falköpings,
Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
kommuner för synpunkter senast den 30 september 2016.
Beslutsunderlag

Förbundschef Lars Persson, AÖS förslag till direktionen den 11 januari 2016
Utkast till Avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs,
Mariestads, Skara, Tibro och Töreboda kommuner

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 25
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 59
Avfallsingenjör Jessica Rytters skrivelse Samråd kring Avfallsföreskrifter för
Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro och
Töreboda kommuner den 24 mars 2016 med bilagorna Samrådsversion av
Avfallsföreskrifter och Sammanställning av kommunala verksamheter som
får eget brev
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 92

Expedieras till;
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Dnr KS 2016/0141

Delegation av rätten att fatta beslut om generellt eldningsförbud
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun delegerar rätten att fatta beslut om
generellt eldningsförbud enligt förordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS
2013:789) till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag vidaredelegerar kommunstyrelsen rätten till kommunchefen eller den som är i dennes
ställe, att efter samråd med räddningschefen eller den som är i dennes ställe,
fatta beslut om generellt eldningsförbud helt eller delvis utomhus i kommunen, samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Delegationen omfattar också möjligheten att meddela avsteg från eldningsförbudet (exempelvis
för yrkesmässig hyggesbränning).
Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten har uppmärksammats på att frågan om generellt eldningsförbud inte kan delegeras till ett kommunalförbund. För att kunna hantera
frågan har ett förslag till lösning utarbetats och redovisats i direktionen för
kommunalförbundet. Lösningen är att respektive fullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet och att kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till en tjänsteman i kommunen; förslagsvis kommundirektör/kommunchef, eller den som är i dennes ställe, att efter samråd med
räddningschef, eller den som är i dennes ställe, utfärda föreskrift om eldningsförbud.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har efter utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterat att rätten att meddela förbud om att helt eller delvis elda utomhus med mera inte kan delegeras till ett kommunalförbund.

Frågan om meddelande av generellt eldningsförbud har tidigare bedömts

kunna beslutas av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom
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delegation till räddningschefen eller den som är i dennes ställe. Utslag i
Högsta Förvaltningsdomstolen medför att detta är en fråga för kommun att
fatta beslut om då det betraktas som en föreskrift (HFD 3835-12).
Delegation till ett kommunalförbund anses strida mot regeringsformen. Di-

rektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår, mot bakgrund av
detta, att respektive medlemskommuns fullmäktige beslutar att delegera rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud, i enlighet med bestämmelserna i förordningen om skydd mot olyckor, till kommunstyrelsen. Vidare föreslås att kommunstyrelsen delegerar rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till kommunchefen/kommundirektören, eller den som äri dennes ställe, att efter samråd med räddningschefen för kommunalförbundet,
eller den som är i dennes ställe, meddela föreskrifter om eldningsförbud helt
eller delvis mot eldning utomhus. Delegationen bör också omfatta möjligheten att meddela avsteg från eldningsförbudet (exempelvis för yrkesmässig
hyggesavbränning).
Enligt samma paragraf i förordningen om skydd mot olyckor får en länsstyrelse meddela motsvarande föreskrifter för hela eller delar ay länet. Beslut

om eldningsförbud skall delges på anslagstavla och kommunens webbplats
samt i övrigt informeras till allmänheten på lämpligt sätt. Eldningsförbud syftar till att förhindra brands uppkomst främst när omständigheterna är sådana
att en brand i skog och mark kan få stora konsekvenser. Om någon bryter mot
eldningsförbudet är det straffsanktionerat. I sammanhanget noteras dock att
det alltid, och oavsett om eldningsförbud råder, är den person som eldar som
själv är ansvarig för det som inträffar. Eldningsförbud utomhus bör tillämpas
restriktivt vid perioder med långvarig torka och hög risk för brand i skog och
mark. Meddelad föreskrift om eldningsförbud bör upphävas genom beslut
först efter en längre period med låg brandrisk till fö5d av riklig nederbörd så
risken för brand i skog och mark nedgått.

Inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg fö5er prognoserna för risk
för brand i skog och mark. Inre befäl kan efter samråd med räddningschefi
beredskap rekommendera utsedd beslutsfattare i en medlemskommun att
utfärda föreskrift om eldningsförbud. Innan beslut om eldningsförbud aktualiseras kan omständigheterna vara sådana att det avråds från eldning
utomhus. Sådan avrådan kan lämnas av räddningstjänstförbundet.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap noterar i sin skrift "Ansvar,
samverkan, handling (dnr 2015-954, 2016-03-31 ) att bemyndigandet att utfärda föreskrifter om eldningsförbud även medger föreskrifter som förbjuder
viss verksamhet eller vissa arbetsmoment (exempelvis markberedning som
ger upphov till gnistbildning).

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 5-2 5

285

forts. Ks § 186

Beslut om föreskrift om eldningsförbud bör fattas likalydande och för samma
period i kommunalförbundets samtliga kommuner och strävan bör också
vara att det harmonierar med omgivande räddningstjänstorganisationers beslut.

Koppling av eldningsförbud till viss brandrisk bör helt undvikas då brandriskprognosen på dagsbasis kan variera över ytan och mellan delar av en
kommuns geografiska område. Meddelande om generellt eldningsförbud för
viss tidsperiod oavsett brandrisken i skog och mark är enligt jurister på
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap inte möjligt.
Beslutsunderlag

RÖS direktions beslut den 31 mars 2016, § 37
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 93

RÖS direktion beslutade den 31 mars 2016 att uppdra åt förbundsdirektören,
att i samråd med räddningschefen, utarbeta förslag till hur frågan om eldningsförbud skall hanteras inom förbundet, samt att tillställa medlemskom-

munernas kommunstyrelse förslaget i syfte att det fastställs i respektive kommunfullmäktige.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Räddningschefen
Intendent P. Kersna
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0137

Avgifter för felparkering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar fö5ande taxa för felparkeringsavgifter:
* 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid,
* 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud,
* 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
handikapplatser utan tillstånd.
Taxan träder i kraft 1 september 2016.
*

Sammanfattning av ärendet

Inom före detta Skaraborg samarbetar kommunerna i en rad trafikfrågor,
bland annat parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som
hamnati fokus med anledning av att Mariestad och Gullspångs kommuneri
dag anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun tillsammans med Tibro
och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska arbetet för
parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna är också till
hjälp för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens
övervakning.
Förslaget är grupperat i tre avgiftsnivåer. Ju allvarligare överträdelse/ förseelse desto högre felparkeringsavgift.

Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den högsta
nivån. Förseelsen jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd för innehavare av parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.

Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar
på den mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750
kronor. Detta för att skapa en större differens ned till den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån föreslås bli 500 kronor. Förseelser inom denna
kategori handlar om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera.
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De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är 500, 750 samt 1000 kronor.

Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000 kronor.

År 2009 gjordes senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av taxan motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör
harmonisera med beloppets storlek.
I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära korsningar, övergångsställen eller på gång- och cykelvägar med mera. Detta är nödvändigt för
att kunna upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet på centrala gator
inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Avgifterna bör vara
samma för att skapa trovärdighet hos allmänheten.

Avgifterna anpassas också till en ny blankett för felparkeringsavgifter enligt
trafikförordningen (1998:1276).
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 84
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 94
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och
Gullspång att besluta om taxa för felparkeringsavgifter enligt följande förslag:
* 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
* 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
* 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
handikapplatser utan tillstånd
Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.
*

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0268

Besvarande av motion om belysning längs gång- och cykelväg inom
Kilenområdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar motionen om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet och uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra
projektet med ny belysning.
2. Projektet finansieras genom att tekniska nämnden tilldelas investeringsmedel med 250 000 kronor i 2017 års budget (enligt kommunstyrelsens
förslag den 25 maj 2016). Den ökade driftskostnaden får tas inom befintlig
kostnadsram då driftskostnaderna beräknas minska när gatubelysningen
byts till LED-lampor.
Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Bergman (S), Hans Thorsell (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S) har
lämnat in en motion om belysning längs cykelvägen inom Kilenområdet, bilaga. Av någon anledning saknas belysning längs cykelvägen från Almvägen
mot Lindvägen och därefter mellan Korpstigen och Fasanstigen och i90 graders vinkel förbi Svanstigen/Transtigen till Sötåsenvägen. I motionen yrkas
att tekniska nämnden får i uppdrag att snarast beräkna kostnaden för belysning på den angivna sträckan.
Verksamhet teknik har utrett frågan kring belysning och tittat på vilka kostnader som ny belysning innebär enligt motionens förslag. För att öka säkerheten och tryggheten på våra gång- och cykelvägar är det viktigt med god belysning. Ofta sker belysningen på gång- och cykelvägar gemensamt med belysningen längs gatorna. I detta fall ligger denna gång- och cykelbana inte i
anslutning till några vägar och saknar egen belysning vilket innebär att den
kan upplevas som osäker och otrygg. Den sträcka som det handlar om är cirka
450 meter lång. För att belysa krävs cirka 14 stolpar som förses med armaturer med LED-belysning. De kostnader som uppförandet medför är dels en investeringskostnad på cirka 252 000 kronor samt en ökning av den årliga
driftskostnaden med 700 kronor/år för underhåll och 1600 kronor/år för
energiförbrukning, totalt 2 300 kronor/år. Verksamhet teknik ställer sig
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positiva till att gång- och cykelvägen i motion förses med belysning. För att
kunna genomföra detta behöver medel tilldelas gatuavdelningen för att täcka
investeringskostnaden samt de ökade driftskostnader som ytterligare belysning medför.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2015, § 161
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 8
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 86
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 95

Tekniska nämnden beslutade den 12 april 2016 föreslå kommunstyrelsen i
Töreboda att:

1. tillstyrka förslaget om att belysa gång- och cykelvägen i Kilenområdet mellan Sötåsenvägen och Almvägen.
2. uppdra till tekniska nämnden att genomföra projektet med ny belysning
3. projekten kan genomföras först när gatuavdelningen tilldelats investeringsmedel med 252 000 kronor samt att den årliga ramen för driftskostnader för gatubelysning utökats med 2 300 kronor/år.
Bilaga Ks § 188/16
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Motion om belysning föngs gång- och cykelväg på Kilenområdet

Av någon oförklarlig anledning saknas belysning längs cykelvägen från Almvägen mot
Lindvägen och därefter meilan Korpstigen och Fasanstigen och i90 graders vinkei förbi

Svanstigen/T ranstigen till Sötåsenvägen. Kan detta helt enkeit blivit bortglömt när området
bebyggdes för ca 45 år sedan ? Av säkerhets- och trygghetsskäl är ju belysnfög viktig.
Därför yrkar vi

att tekniska nämnden får i uppdrag att snarast beräkna kostnaden för belysning på den
angivna sträckan.

Töreboda den 14 december 2015

'La'rs-Åk'e 'B-e'rgI:

?'(&JÅ d,,6
Anne-Chartotte Karlssori (s)
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Dnr KS 2015/0273

Belysning på cykelbana i Kilenområdet
Kommunstyrelsens beslut

Anhållan om att cykelbanan mellan Sötåsenvägen och Lindvägen på
Kilenområdet förses med belysning besvaras samtidigt med motionen om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet (se föregående ärende).
Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra projektet med ny belysning.
Sammanfattning av ärendet

Barbro Emilsson anhåller om att cykelbanan mellan Sötåsenvägen och
Lindvägen på Kilenområdet förses med belysning.
Verksamhet teknik har utrett frågan kring belysning och tittat på vilka kostnader som ny belysning innebär enligt motionens förslag. För att öka säkerheten och tryggheten på våra gång- och cykelvägar är det viktigt med god belysning. Ofta sker belysningen på gång- och cykelvägar gemensamt med belysningen längs gatorna. I detta fall ligger denna gång- och cykelbana inte i
anslutning till några vägar och saknar egen belysning vilket innebär att den
kan upplevas som osäker och otrygg. Den sträcka som föreslagits av förslagsställaren har utökats med biten mellan Lindvägen och Almvägen för att
koppla ihop det med befintlig belysning på övriga gång- och cykelvägnätet.
Det blir då en sträcka på ca 450 meter som föreslås belysas med cirka 14 stolpar som förses med armaturer med LED-belysning. Att uppföra ny belysning
längs gång- och cykelvägen innebär en investeringskostnad på 252 000 kr
samt en ökning av den årliga driftskostnaden med 2 300 kronor.
Verksamhet teknik ställer sig positiva till att gång- och cykelvägen i förslaget
förses med belysning. För att kunna genomföra detta behövs dock medel tilldelas gatuavdelningen för att täcka investeringskostnaden samt de ökade
driftskostnader som ytterligare belysning medför. Utöver föreslagen sträcka
som saknar belysning har verksamhet teknik sett över belysningen i hela
Kilenområdet. Det kan konstateras att övriga gång- och cykelvägar som bedöms som större har belysning alternativt ligger inom området för gatubelysning.
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Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 9
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 87
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, §96
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att:
1. tillstyrka förslaget om att belysa gång- och cykelvägen i Kilenområdet mellan Sötåsenvägen och Almvägen.
2. uppdra åt tekniska nämnden att genomföra projektet med ny belysning
3. projekten kan genomföras först när gatuavdelningen tilldelats investeringsmedel med 252 000 kr samt att den årliga ramen för driftskostnader för
gatubelysning utökats med 2 300 kr/år.
Expedieras till;
Barbro Emilsson
Tekniska nämnden
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Besvarandp av medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande
av pyroteknisk utrustning inom kommunen anses besvarat med fö5ande
beslut om begränsning av användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Det är förbjudet att utan tillstånd använda pyrotekniska
varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton
mellan kl. 18.00 - 01.00.
2.

Gällande ordningsföreskrifter för Töreboda kommun kompletteras med
fö5ande förtydligande skrivning gällande regler för fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor i Töreboda enligt fö5ande;
Denna text ersätts:

§ 18 Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150
meter från Björkängens vårdcentrum inklusive Bergmansgården,

Krabbängsgården och Älgarås servicehus.
Ny skrivning;
§ 18 Det är förbjudet att inom det område i centrala Töreboda som redovisas på karta i bilaga utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.

Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl. 18.00 - 01.00.
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från närmsta del av byggnad eller parkeringsplats tillhörande eller i bruk för sjukhus, vårdhem och äldreboenden.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
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Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom kommunens bad
och fritidsområde.

Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.
Sammanfattning av ärendet

Torbjörn Eriksson, Älgarås, hade i medborgarförslag inkommet den 16 december 2008, föreslagit ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av

fyrverkerier och pyroteknisk utrustning inom kommunen. Han föreslog att
det enbart skulle vara tillåtet vid de traditionella högtiderna, på av kommunen avsedda och godkända platser samt under kontrollerade former och under en begränsad tid.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2009 att överlämna ärendet

till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. Efter beredning skall ärendet
åter behandlas av kommunfullmäktige där förslagsställaren inbjuds att delta.
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson skriver att förslag har tagits fram
till hur Töreboda kommun kan komplettera gällande Lokala ordningsföreskrifter i den del de berör "Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor". Formuleringen innebär inte ett generellt förbud så som förslagsställaren önskar,
men väl ett förtydligande.
Möjlig ny skrivning:

Det är förbjudet att inom det område i centrala Töreboda som redovisas på
karta i bilaga utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens
tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton
samt valborgsmässoafton mellan kl. 18.00 - 03.00.

Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska
varor närmare än 200 meter från närmsta del av byggnad eller parkeringsplats tillhörande eller i bruk för sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom kommunens bad och
fritidsområde.

Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.
Text som föreslås ersättas:
§ 18 Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter

från Björkängens vårdcentrum inklusive Bergmansgården, Krabbängsgården
och Älgarås servicehus.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2009, § 5
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svenssons tjänsteskrivelse den 7 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 97

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta
följande;

* Användningen av Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor begränsas till
att det är förbjudet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor på andra
tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl. 18.00 o.3.oo.

* Gällande ordningsföreskrifter för Töreboda kommun kompletteras med
förtydligande skrivning gällande regler för Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Töreboda.

* Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Cord (S): I punkt 1 och 2 i förslaget till beslut begränsas tiden då det är
tillåtet att använda pyrotekniska varor nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton till klockan 18.00 - 01.00.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och Johan
Cords (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar utvecklingsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Johan Cords (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Med sex ja-röster för utvecklingsutskottets förslag mot nio nej-röster för
Johan Cords (S) yrkande antar kommunstyrelsen Johan Cords (S) yrkande.

Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Lars-Åke Bergman (S), Ingmar
Andhill (S), Kenneth Carlsson (S), Linn Brandström (M) och Bengt Sjöberg
(M).
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Nej-röster avges av Mikael Faleke (M), Marlene Näslin (M), Catharina
Gegerfeldt (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla Johansson (C), Ursula
Evje (FP), Johan Cord (S), Bo Andersson (S) och Therese Erikson (V).
Bilaga Ks § 190/16
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0270

Besvarande av motion om införandp av en "Individnämnd"
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen om införande av en "Individnämnd".
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillsätter en beredning för utvärdering av nuvarande organisation och för att lämna förslag till politisk organisation samt arvoden för
nästa mandatperiod. Beredningen bör starta sitt arbete senast under hösten
2016.

Sammanfattning av ärendet

Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) har lämnat in en motion om införande av en Individnämnd, bilaga. I motionen yrkas att Töreboda kommun
inför en Individnämnd för hantering av myndighetsutövningi personärenden
och att nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2015, § 162
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 11
Nya moderaternas yttrande den 25 januari 2016
Socialdemokratiska fullmäktigegruppens yttrande den 25 februari 2016
Vård- och omsorgsutskottets yttrande den 11 april 2016, § 53
Centerpartiets partigrupps i Töreboda yttrande den 21 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 99
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera motionen
till kommunledningskontoret för utredning och yttrande och till partigrupperna och Vård- och omsorgsutskottet för yttrande senast den 27 april 2016.
Nya moderaterna skriver att Töreboda kommun sedan länge har en modell
för hur vi hanterar förändringar i den politiska organisationen. Den utgår
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ifrån att man inför varje ny mandatperiod går igenom den politiska organisationen och lägger eventuella förslag på förändringar. Det innebär att kommunen undviker att göra förändringar under pågående mandatperiod om det
inte är nödvändigt av skäl som vi inte kan påverka. Den organisation som vi
har idag fungerar väl och skillnaden mot det förslag som Vänsterpartiet föreslår är marginell. När det gäller sekretessfrågan så kommer den på sikt att
förändras så att varje ledamot som hanterar sekretessärenden kommer att
via personlig inloggning få tillgång till dessa handlingar. Nya moderaterna avstyrker därför förslaget om att inrätta en individnämnd.
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen tror att ett visst värde att införa en
individnämnd föreligger, dock anser gruppen att man inte bör gå in och ändra
i en politisk organisation mitt under en mandatperiod. Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen föreslår att en beredning snarast tillsätts med representanter från majoriteten och oppositionen, där man dels utvärderar nuvarande
organisation, lägger förslag till framtida organisation samt ser över de politiska arvodena inför nästkommande mandatperiod. Beredningen bör starta
sitt arbete senast hösten 2016 för att i god tid vara klara med förslag till organisation så att beslut kan tas i fullmäktige innan valarbetet 2018 startar.
Gruppen bör bestå av fem personer, tre från majoriteten och två från oppositionen.

Vård och omsorgsutskottet beslutade den 11 april 2016 fö5ande;
Frågan om fördelning av ekonomiskt ansvar mellan myndighetsutövning
och verksamhet är komplicerad, och måste därför utredas och beredas
grundligt innan beslut fattas om en förändring.
Vård- och omsorgsutskottet anser därför att det är olämpligt att införa en
"individnämnd" under pågående mandatperiod.
*

*

Centerpartiets partigrupp i Töreboda motsätter sig inte införandet av en individnämnd. Fördelen kan vara att även familjerättsfrågor behandlas i en
mindre krets. Med den organisation vi har nu så skulle Vård- och omsorgsutskottet också vara Individnämnd då myndighetsbeslut måste fattas av nämnd.
Detta görs rent praktiskt genom att kommunfullmäktige utser samma personer i Individnämnden som de som är valda till Vård- och omsorgsutskottet.
Det är viktigt att förebyggande socialt arbete och myndighetsbeslut hanteras
av samma nämnd eller utskott för att organisera våra insatser på ett för våra
kommuninvånare effektivt och väl fungerande sätt.
Bilaga Ks § 191/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Till kommunfullmäktige i Töreboda
Motion från Vänsterpartiet i Töreboda om införande av "individnämnd?
Vänsterpartieti Töreboda föreslår att Töreboda kommun inBr en individnämnd som tillägg till nuvarande

politiska organisation. tndividnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg,
hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringsti)Istånd där sekretess föreligger.
Vänsterpartiet anser att en sådan nämnd skulle inriebära ett rättssäkrare och mer integritetsskyddande

arbetssätt i hanteringen av sekretessbelagda ärenden på individnivå och annan sekretessbelagd informaiion till
nämnd.

Individnämnden bör bestå av högst fem ordinarie ledamöter där ersättare endast tjänstgör då ordinarie
ledamot är förhindrad, och att de tillhörande handlingarna skickas ut endast till ordinarie ledamöter, som själva
ansvarar för att eventuetl ersättare får ta del av dem. De hemliga handlingarna samlas in efter avslutat
sammanträde och förste:+rs på samma sätt som sker idag, eller på ett annat framtida säkert sätt.
Bakgrund

I Töreboda kommuns politiska organisation är Kommunstyrelsen även motsvarande socialnämnd. Detta
innebär att Kommunstyrelsen måste fatta vissa beslut på individnivå med sekretess som myndighetsutövare i
de fall där lagstiftning inte tillåter beslut på delegation till utskott eller tjänstemän.
Förslaget skulle innebära att en krets bestående av fem förtroendevaida i stäliet för femton plus femton får ta

del av och besluta i sekretessärenden, och ansvariga tjänstemän kan också på ett tryggare sätt se till att
sekretesshandiingar samlas in och Brstörs efter ärendehantering.
Fi'rslaget innebär också att vård- och omsorgsutskottets ersättare skul!e kunna beredas tillträde till utskot(ets
sammanträde, då inga sekretessärenden skulle behöva behandlas där, vilket Vänsterpartiet anser skulle öka
den politiska demokratin.
Vi yrkar därFör:

- Att Töreboda kommun inför en individnämnd för hantering av myndighetsutövning i personärenden.
- Att nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

För Vänsterpartiet Töreboda
Therese Eriksson
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Ks § 192

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i en timme och tio minuter (klockan 11.50-13.00).
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 193

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken (FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 25 april 2016, § 102
Expedieras till;

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

Ks § 194

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken (FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 25 april 2016, § 103

Expedieras till;
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Sekretesshandling enligt26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 195

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 7 § och 8a § Föräldrabalken
(FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 117
Expedieras till;
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Dnr KS 2015/0105

Besvarande av motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uttalar att minst 50 % av kommunens fordonspark ska
vara oberoende av fossila bränslen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om en övergång till eldrift i kommunens bilflotta, bilaga. I motionen föreslås att de fossildrivna person- och
transportfordonen i Töreboda kommuns verksamheter byts ut till eldrivna
motsvarigheter vid kommande upphandlingar samt att nödvändig laddinfrastruktur uppförs för verksamheternas behov.
Tekniska nämnden beslutade den 13 oktober 2015 att de fordon som tek-

niska nämnden upphandlar/leasar sker enligt Mariestads kommuns upphandlingspolicy. Om kommunstyrelsen tillstyrker motionen bör Töreboda
kommun liksom Mariestads kommun upprätta riktlinjer för resor och transporter i vilken det bör framgå vilka krav som ska ställas på kommunens fordon. Tekniska nämnden konstaterar att val av inriktning på Töreboda kommuns personbilar och transportfordon i första hand är en fråga för kommunstyrelsen i Töreboda. Om kommunstyrelsen i Töreboda kommun tillstyrker
motionens intention om att (successivt) övergå till eldrivna personbilar så
deltar tekniska nämnden i arbetet med att såväl utreda det faktiska behovet

av laddningsinfrastruktur för att kunna åstadkomma övergången samt i samråd med kommunstyrelsen genomföra åtgärderna.
Energi- och klimatrådgivaren och trafikhandläggaren skriver att kommunen
har idag cirka 35 leasingbilar i sin fordonsflotta.
Elbilar:

Redan 2014 slutade Töreboda kommun att köpa/ leasa rena bensin- eller diseldrivna personbilar utan avtalar endast om elhybrider. I dagsläget klarar
inte batterikapaciteten för eldrivna fordon kommunens behov av längre
transporter. En inventering av körsträckor behöver göras innan ett utbyte av
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fordon sker. Vintertid förkortas räckvidden för en elbil då kylan påverkar
batterikapaciteten negativt. Kommunens verksamheter måste kunna förlita
sig på fullgod räckvidd då elbilarna har en snittkörsträcka vintertid på cirka
10 mil. En jämförelse av driftkostnader vid övergång till rena elfordon är
framtagen av ekonomiavdelningen:
Om man jämför TCO (Total Cost of Ownership) mellan de vanligaste hybridbilarna som kommunen idag köper med de alternativa el-bilarna innebär det
rimligtvis en kostnadsökning på drygt 2 miljoner kronor under tre år. Antagande om en bilpark på 35 bilar och samma bränsle/el-priser.
Bilmodell

antal bilar

Små

20

1831380

3 417 057

1585 677

Mellan

15

1604 785

2 274 918

670 133

3 436 165

5 691 975

2 255 810

hybrid

Total kost-

elbil

förändring

nad tre år

Elbilsekonomi handlar i huvudsak om värdeminskning och bränslepriser,
därtill kommer eventuella skillnader i service och reparationer, vilket inte tas
upp av TCO. Den stora fördelen- miljönyttan- är det svårt att sätta ett pris på.
Laddinfrastruktur:
Alla eldrivna bilar måste ha daglig laddning vilket innebär en investering i
laddstationer. Varje laddstation kan hantera två bilar åt gången. Där befintliga eluttag för motorvärmare finns kan man enkelt konvertera för elbilsladdning till en kostnad av 7 000 - 8 000 kr per uttag. Bilen laddas då på ca 8 timmar. Behöver man sätta upp en ny laddplats kostar det 25 000- 50 000 kr
beroende på nuvarande infrastruktur. Bilen laddas då på cirka 4 timmar. En
snabbladdningsstation kostar från 150 000 - 400 000 kronor. Laddningen
går på cirka 40 minuter. Det tillkommer även kostnader för laddinfrastruktur.

Skäl för det föreslagna beslutet

Många av kommunens fordon körs mer än tio mil per dag. I dagsläget föreslås
inte någon total övergång till eldrift i bilflottan på grund av bilarnas begränsade räckvidd. Investeringsbehovet gällande laddplatser måste ses över. Vid
en eventuell övergång till eldrift måste medel avsättas i budgeten. Att byta ut
kommunens elhybridbilar mot bilar som enbart går på el ger en kostnadsökning på 2 255 810 kronor.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 april 2015, § 46
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Utvecklingsutskottets protokoll den 27 maj 2015, § 110
Tekniska nämndens protokoll den 13 oktober 2015, § 231
Energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborgs och trafikhandläggare
Marie Djupfeldts tjänsteskrivelse den 15 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 100
Energi- och klimatrådgivaren och trafikhandläggaren föreslår att motionen
avslås.

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 maj 2016 följande;
Kommunfullmäktige uttalar att elbilar blir en del av Töreboda kommuns fossila fordonspark. Motionen anses därmed vara besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C): Kommunfullmäktige uttalar att minst 50 % av kommunens fordonspark ska vara oberoende av fossila bränslen.

Lars-Åke Bergman (S) med instämmande av Kenneth Carlsson (S): Tillstyrker
utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och
Pernilla Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
Pernilla Johanssons (C) förslag.
Bilaga Ks § 196/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

'?Justerare

;5g &

Utdragsbestyrkande

Bialga till Ks § 196/16
Bilaga till Uu §100
Bilaga till Uu 3 110/15
Bilaga till Kf Eg 46/15
Töreboda Kommunfuumäktige
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FÖR B€LFtOTTJlN MOT STRÖMMEN
Motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta

Enligt en nypublicerad svensk sammanstälföing har priset på batterikapacitet sjunkit mycket

snabbare än förväntat sedan 2006. Detta har i sin tur bäddat Eör en revansch för elbilen efter eri

nästan exakt 100 år lång Erårrva-ro. Utvecklingen har nu nått en punkt: där det är lika eller mer
ekonomiskt att äga en elbil som att äga en konventionell bil med förbränningsmotor. Flera
kommuner och regioner har redan tagit ett antal steg för att öka elbilars närvaro på de svenska
vägarna, vilket gjort att rena elbilar nyligen gått om hybridbilar i törsäljningstal. I Töreboda har
iii sedari tidigare, genom en Centerpartistisk motion, tagit beslut om att resa kommunens färsta
publika laddstolpe. Nu vill vi i Centerpartiet att Töreboda kommun också tar nästa naturliga
steg: att elektrifiera den kommunala bilflottan.

Elbilens fördelar jämte sin konventionella motsvarighet är mföga, några av dem listas i bilaga I.
Det fir tydligt att eToilen kan innebära en potentiell revolution för en landsbygdskommun som
Töreboda. Elbilens Uga- driftskostnader kan eliminera den ekonomiska anledmngen till fl5itt
EramEör pendling tiLl arbete, skola och service. Det bör alltså i högsta grad ligga i Törebodas
intresse att driva på för en positiv utveckling för elbilen. En övery:r'tg till elbilar t
verksamheterna och uppförande av nödvändig laddinfrastruktur i kommunen skulle sannolikt
bidra till föttre totalekonomi och ökad benägenhet bland kommunens invånare att själva
i'vervfiga eldrift i sin nästa bil. Vfirdet: asr god publicitet och bevisad frarnåtanda ska inte heller
underskattas, samtidigt som kommunen får en grön profil. Dessutom finns investeringsstöd att
söka, bland annat från regeringens nyavsatia medel för lokaia och regionala klimatinvesteringar.
Ja.g fe»resUr därmed:
att

att

de fossildrivna person- och transportfordonen i Töreboda kommuns verksamheter
byts ut till eldrivna motsvarigheter iiid kormnande upphandlingar.
nödvändig laddinfrastruktur uppförs för verksamheternas behov.

Töreboda 2015-04-27

?9.-,',l @ÅDaniel Nord

Centerpartiet i Töreboda
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Säkerhetspolitiskt Mllbar. Elenergi kan produceras inom ?andet vilket minskar vårt
beroende av omvärlden, speciellt politiskt instabila regioner som Melfanöstern.
Resursrnässigt hållbar. Elenergi fir ofta förnybar, till skillnad från olja som fir en högst
ändlig resurs.

Miljöföässigt hållbar. Svensk elproduktion är fri från de flesta utsläpp, bl.a. a.v koldioxid.
Fraföställning och transport och av råolja utgör däremot en stor miljörisk. Elbilar är helt
utsläppsfria under körning. Bilar med förbränningsmotor släpper ut såväl koldmonoxid
och koldioxid som svavel- och kväveföreningar. Dessa bidrar på olika sätt till förgiftning,
försurning, övergödning och global uppvärmning.

Tyst. I stadsmiljö fir elbilen mycket tystgående, så pass att inspelade Ijud kan behövas Eör
att uppmärksamma fotgängare. Det finns flera exempel där elbilsförare överhört vad
föföipasserande fotgängare konverserat om. I högre farter tar däckbuller och vindbrus
Över.

Utnyttjar befintlig infrastruktur. Elbilen laddas främst i ett vanligt 230 V eluttag, hemma

och på'iobbet. En fulladdning asr batteriet tar 8 h i ett sådant uttag. Laddtider ner till 30

*

minuter förekommer vid speciella snabbladdare som finns utplacerade längs populära
långardsstrak.
Enkel konstruktion. En förbränningsmotor har fler än 100 rörliga delar. Elmotorn har
en: rotorn. Avsaknad av koppling, växellåda, avgassystem bidrar till att göra elbilen
tämligen enkel i sin konstruktion.
Billig att underhålla. På grund av ovanstående blir service och underhåll enklare och
?r?

,gare att utföra.

d.

Billig i drift. Drivmedelskostnaden är ca 1:50 kr/mil för elbilen, jämfört med den
konventionella bilens nära 10 kr/mil.

Lättkörd. Bara en pedal behöver användas genom bruk av en energiåterförande
motorbroms. Växelbyten behövs inte.

Säkrare. Tester har visat att en bil med förbränningsmotor löper fem gf+nger större risk
att börja brinna. I en bil med förbränningsmotor är bränsletank och bränsleledningar
oftast oskyddade, och energiinnehållet i en bensintank fir mycket högre än i ett batteri.
Har ett jämnt vridmoment. En elmotor håller samma vridmoment frfö stillastående upp
till högt varvtaL. Det innebär att föraren utnyttjar fordonets alla hästkrafter redan Eråri
start. I en traditionell bil med förbränningsmotor måste motorn varvas upp innan den får
tillgfög till alla hästkrafter. Det jämna vridmomentet gör att en elbil kan accelerera
snabbare än många traditionella fordon.
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glLAGA 2: EN ENKEL EKONOMISK JÄMFöRELSE
Enkel ekonomisk jämförelse av världens mest sålda elbil och en likvärdig bensindriiien modell
från samma tillverkare. Priserna fir angivna inklusive moms.
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Nissan Leaf

l

r Privatleasing l 2980 kr/månad
l

Skatt

l

h

r

Okr/år

3000 kr/år

I ingår
r
I 1,50 kr/mil
r Summa per år' l I41 0i0 kr
r Summa per miI l 27,30
l kr
Vrnterh)ul

Drivmedel#

f

l

%
f492 kr/år
13000 kr/år%
18,50 kr/mil
143 382 kr
f28,90 kr

I
l
l
I
l
I

' L-2 kr/mil uppges Erekveryc av flera källor som verklig driftkostnad för en elbil, räknat på ett
elpris på l kr/kVV!n. Bensinaren har en deklarerad förbrukning om 5.0 L/mil vid blandad
körning. Har här räknat med ca 20 % högre föförukning vid verkliga förhåklanden. En liter
bensin kostade 13.64 krfL 2015-04-14, och därtill höjs bensinskatten med 44 öre den l :a januari
2016.

ö Räknac på 1500 mit årlig körsträcka, vitket också fir standard för leasingaiital.
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Kia Soul EV

Ford Focus Electric

Lanserad: 2014

Lanserad: 2012

Räckvidd: 150 km

Räckvidd: 122 km
Pris: 259 000 kr

Pris: 369 000 kr
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Nissan e-NV200
Lanserad: 2013
Räckvidd: 170 km
Pris:318 000 kr

Leasing: 3123 kr/mfö

Renault Kangoo Z.E.

Peugeot Partner Electric

Lanserad: 2011
Räckvidd: 170 km

Lanserad: 2013

Pris: 199 900 kr + 800 kr/rnån
för batterier

Pris: 312 000 kr

Räckvidd: 170 km

Uppgivna räckvidder är beräknade enligc standardiserade men mindre sierklighetstrogna
körcykler. Verklig maximal räckvidd fir ca 20 % lägre.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 197

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 5-2 5

305

Dnr KS 2016/0058

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016, tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 12 april 2016 att godkänna redovisad uppföljning av internkontrollplan 2016 i samband med prognos 1.
Verksamhet teknik har gjort en uppföljning av internkontrollplan 2016 i samband med prognos 1.
Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det

primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 75
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 101
Expedieras till;
Tekniska nämnden

'?Justerare

?9h?]

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI

Kommunstyrelsen

Ks § 198

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25
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Dnr KS 2016/0135

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 12 april 2016 att godkänna redovisad uppföljning av nämndens mål 2016.

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till minst
fem stycken mål som ska styra nämndens arbete mot att nå den övergripande
Vision 2030.

Inför år 2016 valde tekniska nämnde att ta fram sex stycken mål samt att i
möjlig omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande kommuner.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 74
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 102
Expedieras till;
Tekniska nämnden

Justerare

,ds ..f

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 199

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

307

Dnr KS 2016/00066

Kultur- och fritidsstipendiater 2016
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen utser 2016 års stipendiater enligt följande;
Fritidsstipendium:
Kulturstipendium:
Stipendium för verksamhet på lika

Christe? Johansson

villkor:

Equmenia

Ellen Nyman

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att skriva ned kommunstyrelsens motiveringar till valet av stipendiater.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att informera stipendiaterna
om kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun delar årligen ut ett kulturstipendium och ett fritidsstipendium på vardera 5 000 kronor. Stipendierna delas ut till personer eller föreningar som gjort betydande insatser inom kulturområdet respektive idrottsoch fritidsområdet. Töreboda kommun delar årligen också ut ett "Stipendium
till förening för verksamhet på lika villkor" på 5 000 kronor till en förening
som arbetat särskilt med verksamhet på lika villkor. Kommunstyrelsen utser
stipendiaterna. Stipendierna delas ut vid firandet av nationaldagen den 6
juni.

Ärendets beredning
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 58
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 maj 2016 följande;
Ordförande Marianne Asp Henrysson redogör muntligt till kommunstyrelsen om förslag till stipendiemottagare.

Justerare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 5-2 5

308

forts. Ks § 199
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Sammanträdet ajourneras.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras i tio minuter (klockan 13.25-13.35).
Jäv

På grund av jäv deltar inte Catharina Gegerfeldt (C) i handläggningen i
detta ärende.

Expedieras till;
Stipendiaterna
Information- och turistchefen
Ekonomikontoret
Ordföranden
Kommunchefen
Kf:s ordförande

Justerare

]-g?

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 200

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

309

Dnr KS 2016/00112

Reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad Barn- och
ungdomskulturplan för Töreboda kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 bland annat att anta upprättat förslag till reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 13 april 2016 att intendent Pethra Kersna
utarbetat ett förslag på reviderad Barn- och ungdomskulturplan för
Töreboda kommun. Efter diskussion beslutade utskottet att ändra under ru-

briken Mål för kulturskolan från ska till bör, under rubriken Vårt kulturarv

ändras tätort till kommun och under Genomförande (konst tillsammans med
konstnär) sätts krysset vid F-klass inom parentes. Efter dessa justeringar
skickade Utbildnings- och kulturutskottet ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 45
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 april 2016, § 48
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 157
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 62
Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2016 att återremittera ärendet till Utbildnings- och kulturutskottet för klarläggande.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 maj 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att anta det utarbetade förslaget.
Expedieras till;

Justerare

i C »'

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks§20l

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

310

Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundpt Skaraborg
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde
den 13 maj 2016.

Justerare

J q?

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 202

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 5-2 5
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Dnr KS 2015/0278

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening) stämma den 9 maj 2016.

Justerare

Å @>r

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI

Kommunstyrelsen

Ks § 203

Sammanträdesdahim

Sida

2 016-O s - 2 s
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen påminner bland annat om informationen om den långsiktiga
ekonomiska analysen för Töreboda kommun på kommunfullmäktiges sammanträde på måndag.

Då kommunchef Tommy Sandberg slutar sitt arbete i Töreboda kommun den
sista maj och detta är hans sista kommunstyrelsesammanträde i kommunen
framför kommunchefen ett tack till hela kommunstyrelsen för gott samarbete
under de sju år som han arbetati Töreboda kommun.

r Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 204

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25
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Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

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

vård- och omsorgsutskottets sammanträden den 25 april 2016, individärenden och den 9 maj 2016 inklusive individärenden samt
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 12 maj 2016 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 11 maj 2016

i

delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen

4/16
4/16
4/16

LSS

delegationsbeslut nummer
ekonomichef Anders Bernhall

socialchef Per-Ola Hedberg
barn- och utbildningschef Marita Friborg

1/16
22-23/16
23-24/16

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut

'?Justerare

;€9Å2

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-25

314

Ks § 205
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2016/0008
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 3 maj 2016, § 67 om Töreboda
Disponenten 6, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning,
Dnr KS 2016/0130
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 3 maj 2016, § 70 om ekonomisk
uppföljning,
Dnr KS 2016/0130
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 3 maj 2016, § 71 om verksamhetsuppföljning,
Dnr KS 2016/0135
Tekniska nämndens protokoll den 10 maj 2016, § 103 om uppföljning av
driftbudget 2016 i samband med prognos 1, Töreboda kommun,
Dnr KS 2016/0135
Tekniska nämndens protokoll den 10 maj 2016, § 104 om uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med prognos 1, Töreboda kommun.

i g l(,.1?' = 7

Justerare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 206

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 5-2 5
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Dnr KS 2015/0262

Rekrytering av kommunchef
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen anställer Per-Ola Hedberg som kommunchef från och med
den 1 juni 2016 med en lön på 68 000 kronor per månad i20l6 års lönenivå.

Lars-Åke Bergman (S), Ingmar Andhill (S), Johan Cord (S), Bo Andersson (S),
Kenneth Carlsson (S) och Therese Erikson (V) deltog inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att kommunchefen i första
hand rekryteras internt och i andra hand externt.

Samverkan med de fackliga organisationerna genomfördes den 20 april 2016.
Arbetsgivaren har fått in en internsökande till kommunchefstjänsten, Per-Ola
Hedberg.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 132
Personalutskottets protokoll den 10 maj 2016, § 8
Anteckning till protokollet

Kommunstyrelsen medger Lars-Åke Bergman (S) följande anteckning till protokollet; Vi inom oppositionen deltar inte i beslutet om anställande av kom-

munchef. En av nyckelpersonerna inom den kommunala organisationen är
kommunchefen. När man står inför nyrekrytering av denna tjänst, bör den
ske i en öppen process och inte som nu genom en så kallad intern tillsättning,
där villkoren för tillsättningen till stora delar styrs av den enda tillfrågade för
tjänsten.
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Behörighet att underteckna handlingar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Per-Ola Hedberg att med ekonomichef Anders Bernhall som ersättare kontrasignera köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar.
Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen ska avtal, andra handlingar
och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne, av vice ordföranden, samt kontrasigneras av
anställd som handlagt respektive ärende. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Då kommunstyrelsen beslutat anställa Per-Ola Hedberg som kommunchef
från och med den 1 juni 2016 behöver beslutet uppdateras.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2015 fö5ande;
Det noteras att kommunfullmäktige för mandatperioden 2015-2018 utsett Bengt Sjöberg (M) till kommunstyrelsens ordförande och Pernilla
Johansson (C) till kommunstyrelsens l:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen uppdrar till ordföranden, eller vid förfall för honom,
l:e vice ordföranden att underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Tommy Sandberg att med
ekonomichef Anders Bernhall som ersättare kontrasignera sådana handlingar som nämns i punkt 2 ovan.

*

*

*

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, § 24
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Ekonomichefen
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Plan- och exploateringschefen
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Behörighet i fråga om olika personaladministrativa handlingar
Kommunstyrelsens beslut

Personerna enligt nedanstående förteckning har behörighet att underteckna
respektive personaladministrativa handlingar avseende förtroendevalda
inom kommunstyrelsens område och anställda inom kommunledningskontoret. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) inträder i tur och ordning l:e vice ordförande Pernilla Johansson (C) och 2:e vice

ordförande Lars-Åke Bergman (S). l övrigt inträder, vid förfall för ordinarie
person enligt förteckningen, kommunchef Per-Ola Hedberg. Vid förfall för
Per-Ola Hedberg inträder ekonomichef Anders Bernhall. Jävsreglerna ska följas.

Tjänstgöringsrapporter och reseräkningar förtroendevalda (huvudattest):
Folkhälsorådet

Tillgänglighetsrådet
I övrigt

Bengt Sj öberg (M)

Tjänstgöringsrapporter och reseräkningar anställda (huvudattest) samt ledighetsansökningar (beslut):
Kommunchefen
BengtSjöberg(M)
Enhetscheferna och personer utanför enheterna Per-Ola Hedberg
Ekonomienheten

AndersBernhall

Kanslienheten
Personalenheten
Utbildningochkultur
Vårdochomsorg

LarsMillberg
LarsMillberg
MaritaFriborg
Per-OlaHedberg

Anställningsinformation
Kommunchefen

Bengt Sjöberg (M)
Per-Ola Hedberg

I övrigt
Pensionsbrev
Hela kommunen

Justerare
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Sammanfattning av ärendet

Då kommunstyrelsen beslutat anställa Per-Ola Hedberg som kommunchef
från och med den 1 juni 2016 behöver beslutet om behörighet att underteckna olika personaladministrativa handlingar uppdateras.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, § 25

Expedieras till;
Ordföranden och vice ordförandena
Kommunchefen
Ekonomichefen
Personalchefen

Personalavdelningen
Barn- och utbildningschefen
Lönekontoret
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

/

Justerare
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