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Justering

Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Therese
Erikson (V).
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Lokal samhällsorientering i Töreboda kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt Mottagningsenheten att fortsätta med lokal
samhällsorientering och samhällsinformation, som komplement till obligato-
risk samhällsorientering (50) och som en del av integration och inlärning av
svenska språket.

Sammanfattning av ärendet

Implementering av samhällsorientering/samhällsinformation som en del av
integration och språkinlärning ska ske återkommande en gång om året. Efter-
frågan av samhällsinformation har varit stor hos de nyanlända, trots sam-
hällsorientering som de erhåller på sitt egna språk. På Mottagningsenheten
ses en ökning av frågor efter att lotsverksamheten försvann. Därför har
Mottagningsenheten beslutat att bjuda in olika myndigheter till Svenska för
invandrare (SFI), för att informera om sina verksamheter och ge svar på frå-
gor. Mottagningsenheten har i samverkan med SFI genomfört lokal samhälls-
orientering och samhällsinformation som pilotprojekt och utvärderat detta
(se bilagan till integrationssamordnare Nada Tejneblom Rod6hn och kommun-
chef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse).

Skäl för det föreslagna beslutet om att Töreboda kommun ska erbjuda kom-
plement på lokal nivå, är förebyggande integration. Mottagningsenheten vill
förstärka integration i samhället, och förebygga missförstånd och eventuella
ekonomiska problem i framtiden. Kommuner har enligt etableringsreformen
skyldighet att erbjuda samhällsinformation på hemspråk till de nyanlända
som omfattas av Lagen om etableringsinsatser. Töreboda kommun erbjuder
kompletterande samhällsorientering och samhällsinformation på lokal nivå.

Beslutsunderlag

Ansökan och beslut om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och fami5ekontakter
Integrationssamordnare Nada Tejneblom Rod6hn och kommunchef Per-Ola
Hedbergs tjänsteskrivelse den 10 juni 2016 med bilaga, Sammanfattning av
utvärdering

Justerare
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Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 27 juni 2016, § 92

Expedieras till;
Integrationssamordnare N. Tejneblom Rod6hn
Socialchefen

Barn- och utbildningschefen
Rektor E. Gustavsson

Kommunchefen

Ekonomikontoret
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Ks § 243 Dnr KS 2016/0040

Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till reviderade riktlinjer för eko-
nomiskt bistånd i Töreboda kommun.

2. På sidan 14 i förslaget till riktlinjer, under rubriken "Barnomsorg", stryks
den andra meningen "I de fall fami5en är beroende av försörjningsstöd
skall familjen ansöka om nedsättning av avgift hos kommunen", och er-
sätts med "I de fall fami5en är beroende av försörjningsstöd ska fami5en
anmäla aktuell inkomst till kommunen".

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2012 med några ändringar att fast-
ställa verksamhetens förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd med giltig-
het från den 1 juli 2012.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2014 bland annat att uppdra
åt vård- och omsorgsutskottet att se över Töreboda kommuns riktlinjer för
ekonomiskt bistånd.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 december 2014 bland annat att
uppdra åt verksamheten att göra en översyn av riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd.

Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har reviderats och uppdaterats under
2016. Socialchef Sandra Säljö föreslår kommunstyrelsen besluta att anta de
reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 20 juni 2012, § 173
Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 337
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 december 2014, § 278
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse 11 juli 2016

Justerare
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Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 101

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 följande;
Reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun bi-
falls enligt upprättat förslag.
På sidan 14 i föreslagna riktlinjer, under rubriken barnomsorg, stryks
den andra meningen " I de fall familjen är beroende av försörjningsstöd
skall fami5en ansöka om nedsättning av avgift hos kommunen", och er-
sätts med "I de fall fami5en är beroende av försörjningsstöd ska fami5en
anmäla aktuell inkomst till kommunen".

*

*

Expedieras till;
Socialchefen

IFO-chefen

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna

. )uxcta.
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Förändring av delegationsordningen för individ- och familje-
omsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger till följande till delegationsordningen:

Beslut i ärende som rör vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård
eller boende i familjehem

I beslut S3.1.4 Bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem
för vård eller boende i familjehem, under rubriken ersättare, ersätts vård- och
omsorgsutskottets ordförande Mikael Faleke (M), med:

I första hand vård- och omsorgsutskottets ordförande Mikael Faleke (M), i
andra hand kommunstyrelseledamot Pernilla Johansson (C), i tredje hand
kommunstyrelseledamot Marlene Näslin (M) och i fjärde hand kommunsty-
relsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Vid en översyn av Töreboda kommuns delegationsordning framkommer det
att vård- och omsorgsutskottets ordförande Mikael Faleke, står som ensam
ersättare för vård- och omsorgsutskottet i beslut S3.1.4. Detta bör ändras till
ovanstående beslutsförslag, då övriga beslut inom individ- och familjeomsor-
gens delegationsordning, där ordförande kan ersätta utskottet är enligt för-
slaget.

Beslutsunderlag

Kommunsekreterare Marita Asps tjänsteskrivelse den 15 juni 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 102

Expedieras till;
Berörda delegater
Socialchefen

Intendent P. Kersna

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna

Justerare
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Svar på remiss om nytt ersättningssystem för ensamkommande
barn och unga

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och omsor7sutskottets yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet, avseende ett nytt ersättningssystem för en-
samkommande barn och unga, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliets Arbetsmarknadsdepartement har skickat ut en remiss, i
vilken regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialeti promemo-
rian "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn
och unga" senast den 24 augusti 2016. Vård- och omsorgsutskottets förslag
till yttrande har skickats in till Arbetsmarknadsdepartementet.

Beslutsunderlag

Promemoria från regeringskansliet den 21 juni 2016
Regeringsbeslut om uppdrag till Migrationsverket 22 juni 2016
Förslag på yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 10 juli
2016

Socialchef Sandra Sä5ö och socialsekreterare Ann-Britt Carlqvists tjänsteskri-
velse med förslag till remissvar den 12 juli 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 104

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 föreslå kommun-
styrelsen besluta fö5ande;
Förvaltningens upprättade förslag om remissvar avseende ett nytt ersätt-
ningssystem för ensamkommande barn och unga, skickas till regeringskansli-
ets Arbetsmarknadsdepartement.

?Justerare

[qbc»
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Vård- och omsorgsutskottets förslag till
yttrande.

Bilaga Ks § 245/16

Expedieras till;
Regeringskansliets Arbetsmarknadsdepartement
Socialchef S. Sä5ö
Socialsekreterare A-B. Carlqvist

Justerare
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TöREBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64

Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

Bilaga till Ks F3 245/16
TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-07-12

Dnr KS: 2016/0209

Regeringskansliet

Arbetsmarknadsdepartementet
Besöksadress: Rosenbad 4

Postadress: 103 33 Stockholm

Remissvar avseende nytt ersättningssystem för mottagande av

ensamkommande barn och unga. Dnr: A2016/01307/l

*

Sammanfattning

Töreboda kommun ställer sig positiv till:

Att systemet förändras och går mot mer schabloniserade utbetalningar. Det är bra att
kommunen slipper vara bank åt Migrationsverket och risken att något missas i återsökningen
minskar.

Töreboda kommun ställer sig negativ till:

* Att flera förändringar kommer att drabba barnen, bemanningen och kvaliten i vården.

* Finns risk att olika grupper kommer att ställas emot varandra då kommunen kommer att få
täcka upp underskott avseende kostnader för ensamkommande barn i en omställningsfas.

* Kommunen anser att schablonerna är för lågt satta och de kommer inte att täcka de
kostnader sorn kommunen har för målgruppen.

* Töreboda kommun arbetar aktivt och målmedvetet med att få ungdomar vidare i
boendetrappan. Vi delar inte promernorians uppfattning och vi anser att en sådan
generalisering är orättvis och felaktig för många.

När flera ersättningar nu nästintill halveras kan vi inte hålla den kvalitet som åläggs oss från
IVO både handläggningsmässigt och i boendemiljön.

* Töreboda kommun anser att ikraftträdandet den 1 januari 2017 är alldeles för tidigt. Vi
behöver en längre omställningsfas för att bygga upp nya boendeformer, avveckla befintliga
HVB, samt ytterligare utreda ungdomarnas möjligheter att klara ett ännu mer självständigt
boende efter 18 år.
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TC)REBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64
Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-07-12

Dnr KS: 2016/0209

Kommentarer till Kapitel 1

1:2

Töreboda kommun instämmer i att det inneburit en avsevärd belastning på kommunen under
2015, men att detta ändå har hanterats av kommunen på ett bra sätt. Att se över regelverket
anser vi vara prioriterat men att se över ersättningsystemet så att kommunerna får betydligt
mycket mindre ersättning för att klara uppdraget är både feltänkt och oansvarigt

Att kommunen klarat belastningen som beskrivits har ju berott på att ersättningarna har varit i
nivå med kostnaden för omhändertagandet. I flera fall har kostnaderna också varit högre än vad
som ersatts.

Töreboda instämmer i att det behövs ett förenklat regelverk för återsökning och ett behov av att
minska den administrativa bördan. Att införa schabloner är bra då kommunerna yet yilken

ersättning som utges och när, men att samtidigt minska ersättningarna avsevärt vänder vi oss
emot. Detta medför att trygghet och kvalitet i boendet för ensamkommande kommer att
påverkas.

Töreboda kommun anser att förändringen i ersättningssystemet går för fort, om förändringen
skall gälla from 1 januari 2017 lämnas inget utrymme för kommunerna att planera sitt
mottagande och ställa om.

1.3

Töreboda instämmer inte i att det är naturligt att göra skillnad på ungdomar under 18 år och
fyllda 18 år. Detta då det finns många ungdomar som fyllt 18 år som har samma vårdbehov som
innan de fyllde 18 år. Att fylla 18 år innebär inte per automatik att vårdbehovet förändras och
detta är inte att se till ungdomens bästa. Det är viktigt att fortsätta göra individuella
bedömningar.

1:4

Töreboda kommun har ingen drivkraft att förlänga placeringar efter 18 års ålder för att få
ekonomisk ersättning. De ungdomar som får ett fortsatt beslut om vård får detta för att de har
ett behov.

1:6

Töreboda kommun instämmer i att administrationen runt ensamkommande måste förändras,
förbättras och effektiviseras.

Inga kommentarer till kapitel 2

Kommentarer till kapitel 3

3:1

Att ersätta kommunerna för icke belagd plats som görs idag innebär att kommunerna
upprätthåller en kapacitet att ta emot ensamkommande barn när Migrationsverket har behov.

[=, -k/
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TöREBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64

Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-07-12

Dnr KS: 2016/0209

Om dessa platser inte ersätts mer än 7 dagar kommer kommunen att dra ner på uppbyggd
verksamhet vilket innebär att kommunen inte kommer att ha samma kapacitet att ta emot ett

ökat antal barn på kort tid. Det skall dock påpekas att alla platser i avtalet alltid har varit fyllda
och att det är väldigt sällsynt att vi återsöker för tom plats. Om kommunerna inte har tomplatser
i beredskap skapar detta stora svårigheter att matcha anvisade barn efter deras behov.

3:3

Att utge en schablonersättning är ett bra förslag men ersättningen är alldeles för låg. Den måste
vara högre än förslaget på 52000 kr.

Förslaget är att utge 52 000 kr för varje mottaget barn kommer inte enligt vår beräkning att
täcka socialtjänstens utredningar och uppföljningar, resekostnader, tolkkostnader och
kostnader för god man.

Räkneexempel: Kommunen tar emot 20 asylsökande barn, de får då 1040 000 kri
schablonersättning.

Kostnadsberäkning för 20 asylsökande barn:

iiSocialsekreterare 900 000 kr

iiResor 20 000kr

-Tolk 60000kr

*God man 900 000 kr

Summa kostnad 1880 000 kr

Intäkt Migrationsverket 1040 000 kr
Underskott =kommunens - 840 000 kr

3.4

Töreboda kommun anser att kostnaden 1900 kr dygn skall kvarstå men utges schablonmässigt.
Om ersättningen skall sänkas måste kommunerna få längre avvecklingstid. Töreboda kommun
liksom många andra kommuner har dessutom ingått avtal med externa vårdgivare på längre tid
som kostar 1900 kr/plats/dygn.

Om ersättningen skall sänkas borde 1500 kr vara den summa som då utges som schablon då
detta motsvarar den genomsnittliga ersättningen som Migrationsverket utbetalt till
kommunerna.

Stödboende är en god tanke men vi har väldigt få nyanlända som klarar detta boende. Vår
bedömning är att man måste ha integrerats ganska väl innan om man skall klara boende utan
personal. Få av de ungdomar vi har i vårt mottagningssystem skulle klara detta boende i dag.

Törebodas kostnader och intäkter idag för 30 asylsökande barn på HvB:

1900 kr x 30 barn x 365 dagar = 20 805 000 kr per år

Törebodas intäkter för 30 asylsökande barn på Hvb enligt förslaget: 1350 kr x 30 barn x 365
dagar = 14 782 500 kr per år

[c{?S'



TöREBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64

Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-07-12

Dnr KS: 2016/0209

Differens:6 022 500 kr som Töreboda kommun kommer att få stå för själv i ett
avvecklingsskede då stora delar av uppbyggd verksamhet måste avvecklas då det inte längre
finns finansieringsmöjligheter.

3:5

Töreboda instärnmer delvis i denna punkt och anser att det är bra att kommunen kan få faktiska
kostnader för ungdomar med omfattande vårdbehov som är placerade jml SoL och som
uppf5rller kriterierna för LVU.

Ungdomar utan vårdbehov anvisas redan idag till förläggning.

3:6

Töreboda kommun anser att föreslagen summa 750 kr/per barn med uppehållstillstånd är för
låg och det är en minskning med 1250 kr/dygn. En schablonersättning är bra, men den måste
spegla kostnaden som kommunen har för dessa ungdomar. Om ersättningen skall minskas borde
den genomsnittliga kostnaden som korrimunerna haft för målgruppen om 1500 kr/dygn utgå.

Det är också viktigt att påtala att det inte finns lägenheter i kommunen och att den nya
boendeformen stödboende inte har hunnits byggas upp i den omfattningen att alla barn som bor
på HVB eller familjehem kan beredas plats i ett stödboende. Kostnaderna för en kommun att
starta och iordningställa stödboende är också omfattande och vi kommer att ha svårt att täcka
kostnaderna med 750 kr/dygn. Töreboda bygger just nu upp ett stödboende där investeringen
för att bygga om fastigheten med 7 platser landar på ungefär 2 mi5oner kr. Denna investering
ersätts inte.

Töreboda invänder också mot att ovanstående schablonersättning helt är kopplad till att den
unge skall uppbära studiehjälp. Vi har flera ungdomar som inte klarar skolan av olika
anledningar men ändå måste ha sitt boende via socialtjänsten. Dessa ungdomar kommer vi nu
inte att få någon ersättning alls för men vi har fortfarande kvar dem i vårt boendesystem.

Töreboda håller med om att självförsörjande ungdomar inte skall omfattas av denna schablon. Vi
håller också med om att det är bra att kunna återsöka kostnaderna för försörjningsstöd för
målgruppen.

Töreboda kommun har inga egna HvB utan köper vård av Gryning vård. Våra boenden är
lokaliserade i Mariestad. Enligt förslaget måste ungdomen vara folkbokförd i vår kommun för att
vi skall få ersättning samtidigt som skattemyndigheten kräver att ungdomen är folkbokförd i
vistelsekommunen. Detta innebär att vi inte kan ha våra ungdomar placerade i Mariestad och vi
har inga andra alternativ med så kort varsel.

3:7

Töreboda kommun tycker att det är bra att ersättningen utgår till anvisningskommunen och att
ärendet måste överflyttas för att också ersättningen skall flyttas. Töreboda kommun måste dock
påtala att vi är en liten kommun och klarar inte att ha alla boenden i den egna kommunen. Alla
våra HVB hem finns i Mariestad, våra fami5ehem är utredda efter lämplighet och inte var de bor.
Detta innebär att vi har ensamkommande barn i familjehem i fler närliggande kommuner men
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TöREBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64

Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-07-12

Dnr KS: 2016/0209

kostnaderna för dessa placeringar har vi fortfarande. Vi har också ansvaret för att dessa barn får
den vård som de har behoy ay.

3:8

Töreboda instämmer i att kostnaderna för LVU vård skall ersättas med faktisk kostnad.

Töreboda kommun undrar dock över meningen " har kommunen fått automatiskt utbetald
ersättning för den person och den tidsperiod som ansökan avser, bör inte ersättning för faktiska
kostnader betalas ut".

3:9

Töreboda kommun vänder sig starkt emot ikraftträdandet som skall ske redan januari 2017.

Kommentarer till kapitel 4

4:5

Töreboda kommun delar uppfattningen att det är bra att resurser styrs rätt och att mindre tid
för administration kommer att behövas avseende återsökning. Däremot delar vi inte
uppfattningen att det skulle innebära mindre administration för de som är över 18 år och som
placeras i stödboende eller i träningslägenhet. Detta är behovsprövat jml SoL och även om vi inte
behöver skicka placeringsbeslut till Migrationsverket är dessa barn placerade jml SoL.

Töreboda kommun uppfattar att det genom hela promernorian anges att vår kommun sJculle
sakna drivkraft att hitta kostnadseffektiva lösningar om inte föreslagna förändringar sker. Vi
vänder oss starkt emot detta uttalande och anser att Töreboda kommun hela tiden har arbetat

för kostnadseffektiva lösningar. Det beskrivs att kommunerna nu kommer att placera i andra
former av boende istället för HVB och fami5ehem men dessa boenden finns inte i realiteten och
det tar lång tid att bygga upp.

Töreboda som ovan

Sandra Säljö Ann-Britt Carlqvist

S o c ia Ic h e f Socialsekreterare EKB
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Sida

382

Ks § 246 Dnr KS 2016/0210

Svar på remiss om ändringar i fråga om sysselsättning för asylsök-
ande och komrnunplacering av ensamkommande barn

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och omsor7sutskottets yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet, avseende ändringar ifråga om sysselsättning
för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliets Arbetsmarknadsdepartement har skickat ut en remiss, i
vilken regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialeti promemo-
rian "Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplace-
ring av ensamkommande barn" senast den 12 augusti 2016. Vård- och om-
sorgsutskottets förslag till yttrande har skickats in till Arbetsmarknads-
departementet.

Beslutsunderlag

Promemoria från regeringskansliet den 22 juni 2016
Socialchef Sandra Säljö och socialsekreterare Ann-Britt Carlqvists tjänsteskri-
velse med förslag till remissvar den 12 juli 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 105

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 föreslå kommun-
styrelsen besluta fö5ande;
Förvaltningens upprättade förslag om remissvar avseende ändringar ifråga
om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkom-
mande barn, skickas till regeringskansliets Arbetsmarknadsdepartement.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M) : Tillstyrker Vård- och omsorgsutskottets förslag till ytt-
rande.

Bilaga Ks § 246/16

f'e,
Justerare

Ä?A??
Utdragsbestyrkande
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383
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Expedieras till;
Regeringskansliets Arbetsmarknadsdepartement
Socialchef S. Säljö
Socialsekreterare A-B. Carlqvist

3uste
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Justerare Utdragsbestyrkande



Bilaga till Ks § 246/16

TöREBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64
Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

l',)m? Hs:mt(o?o;rro
Datum 2016-07-12

Remissvar avseende ändringar i fråga
asylsökande och kommunplacering av
A2016/01333/l

sysselsättning för
ensamkommande barn

om

Kommentarer till kapitel 2

Tanken att ett barn skall ha sitt boende i anvisningskommunen är mycket god.
Detta är naturligtvis en önskan även från vår komrnun och vi strävar alltid efter att
finna lösningar i vår egen kommun först. Denna drivkraft kommer inte att
förändras utifrån ny lag. Vi vill att de ensamkommande barnen blir kvar i vår
kommun och får ett bra liv här.

I realiteten har detta inte fungerat och kommer inte inom det närmsta att fungera
för vår kommun. Töreboda kommun har 9 300 invånare, förutsättningarna att
finna lämpliga familjehem i vår kommun är begränsade, anpassade lokaler för att
starta ett HVB hem finns inte idag. Vi har under lång tid sökt lämpliga lokaler för
att starta HVB hem i Töreboda kommun utan resultat. Detta har medfört att yi har

varit tvungna att titta på alternativ och då har vi tagit hjälp av Gryning vård som
idag tillhandahåller vård i HVB för våra ungdomar via entreprenad. Boendena är
lokaliserade i Mariestads kommun, samverkan finns med Mariestads kommun där
vi delar på platserna i Gryning vårds boende. Töreboda kommun har 20 platser
och Mariestads kommun har 20 platser.
Våra placerade ungdomar på HVB i Mariestad har sin skolgång i Töreboda vilket
medför att de inte belastar Mariestads kommuns skolor. Dock går
schablonersättningen till Mariestads kommun när det gäller PUT barn vilket är en
förlust för Töreboda kommun men drabbar ju inte Mariestads kommun negativt.
När ungdomarna varit redo för utflytt har vi alltid tagit "hem" dem till Töreboda
kommun via utslussningslägenheter. Vi håller nu också på att skapa ett
stödboende med 7 platser.

Vår kommun har inte valt att placera i andra kommuner utan har varit tvungna för
att barnen skall få den vård de har rätt till och för att klara vårt uppdrag. Vi anser
inte att dessa kommuner som oftast ligger i vår närhet har fått bära ett
oproportionerligt stort ansvar för våra ungdomar. Detta har vi själva gjort. Vi har
inte överfört ett enda ärende till någon annan kommun utan tagit fullt ansvar för
alla våra placerade barn. På sidan 14 anges fö5ande"placering i annan kommun
innebär även merkostnader för anvisningskommunen eftersom det inte sällan blir
mer krävande att ge stöd och hjälp som ett ensamkommande barn behöver som är
placerat på längre geografiskt avstånd"
Det geografiska avståndet har enligt vår bedömning inte påverkat vården negativt
för barnen detta då de placerats i närliggande kommuner. Barnen etablerar sig där
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TöREBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64
Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-07-12

de bor och socialsekreterarna besöker dem där. Vi skulle istället haft omfattande

merkostnader om vi inte hade kunnat placera i andra kommuner.

Vi har stort behov av att fortsatt kunna placera i andra kommuner. En stor
kommun har flera möjligheter då det finns ett utbud även av privata aktörer. En
liten kommun som Töreboda har inga möjligheter att inom kommunen klara ett så
stort antal ensamkommande barn som anvisats till oss de senaste åren

Det är även svårt att starta upp ett HVB hem i kommunen då vi helt saknar lämpliga
lokaler. Även om lämplig lokal skulle dyka upp har vi svårt att ha igång detta
boende innan 1 januari 2017. Vi klarar inte heller ekonorniskt att öppna ett helt
nytt boende utan att ha ensamkommande att placera där direkt, detta då nya
lagförslaget kring ändrad ersättning inte ersätter kommunen för tomplatser. De
barn som redan är placerade i andra kommuner kan vi inte tvinga att flytta till ett
nytt boende i Töreboda.

Resonemanget som förs i förslaget tror vi hade fungerat om vi hade haft barni nivå
med vårt första avtal med Migrationsverket, 4 asylsökande barn och 1 barn med
permanent uppehållstillstånd. I dag har vi avtal om 30 asylsökande och 10 PUT.
Under 2015 tog Töreboda kommun emot ca 90 ensamkommande barn. Vi skuile
inte klarat att placera dem alla i vår kommun och vi hade aldrig klarat vårt uppdrag
om den nu föreslagna lagändringen hade trätti kraft.
På sidan 14 står "en begränsning skulle stimulera kommunerna att förbättra
beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn och skapa
bättre planeringsförutsättningar".
Vi tycker att det blir precis tvärtom, vi har byggt upp ett mottagningssystem som
fungerar, vi har en god kapacitet att ta emot ungdomar både i HVB och familjehem
utan att belasta boendekommunen. Om denna lagändring träder i kraft förlorar vi
mycket av det vi byggt upp och samtidigt har vi till den 1 januari 2017 inget annat
att tillgå. Att en lagändring skulle stimulera oss är tveksamt då vi gärna hade byggt
upp HVB i kommunen om möjlighet fanns

Idag har vi 24 barn placerade på HVB hem i andra kommuner samt 7 barn
placerade i familjehem i andra kommuner. Familjehemmen är dessutom
rekryterad utifrån sin förmåga att ta hand om ensamkommande barn inte utifrån
vart de bor. Alla våra familjehem är våra egna, utredda, godkända och utbildade av
Töreboda kommun. Vi har investerat stora resurser till dessa fami5ehem som vi
nu kornmer att få "släppa" eftersom vi inte får placera ensamkommande i dessa
hem utan mycket särskilda skäl.
Att behöva ingå särskilda överenskommelser med olika kommuner varje gång vi
placerar i annan kommun anser vi vara tidskrävande och onödigt. Alla placeringar
kring ensamkommande sker akut eftersom de anvisas till oss med mycket kort
varsel. Vi ser att det skulle bli svårt få till överenskommelser innan placering med
så kort varsel.

Socialtjänsten i Töreboda anser att det krav vi har enligt SoL att underrätta
placeringskommunen är fullt tillräckligt. Eftersom vi fortsatt har ansvar för de
barn vi placerar i andra kommuner blir detta förfarande helt onödigt. Att sedan
också lägga på att Länsstyrelsen skall lämna sitt godkännande om det inte finns en
överenskommelse mellan kommunerna i de fall barn har särskilda vårdbehoy

försvårar ytterligare.
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TöREBODA KOMMUN

Sandra Säljö Socialchef 0506-181 64
Ann-Britt Carlqvist Socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-07-12

Ett exempel från en inte så ovanlig situation: Ett barn anvisas en onsdag till
Töreboda kommun för vård/boende, samma vecka på fredag ansvarar vi för att
barnet har ett boende tillgodosett. Barnet placeras i ett familjehem i vår kommun
(om det finns) på fredagen samma vecka. Vi har då begränsad kunskap om barnet.
Redan efter 7 dagar uppger familjehemmet att de inte kan ha kvar ungdomen
utifrån ungdomens beteende, uppsägningstiden är 7 dagar.
Om vi då inte har något nytt boende i kommunen tvingas vi nu leta nytt boende
utanför kommunen. Ungdomen kan inte bo på gatan. Vi måste nu enligt
lagförslaget innan placering får ske ta kontakt med socialtjänsten i denna kommun
och upprätta en särskild överenskommelse. Erfarenheten säger oss att det kan ta
tid innan vi når fram till en person med beslutanderätt i kommunen. När vi väl får
kontakt finns två alternativ, antingen ingår vi då en överenskommelse eller får
avslag på denna förfrågan. Om den tillfrågade kommunen säger nej till
överenskommelse så skall vi enligt nya lagförslaget få detta prövat av
Länsstyrelsen (hur lång tid kan detta ta?)
Vår fundering är var gör vi av ungdomen under tiden allt prövas?

Vår bedömning är att vi inte hade klarat vårt uppdrag utan att kunna placera i
andra kommuner och vi kommer framöver om lagändringen träder i kraft ha
svårigheter att fortsatt klara detta uppdrag med god kvalitet. IVO har dessutom
fastslagit att barn inte skall behöva flytta från ett boende mot sin vilja, ungdomarna
och god man skall samtycka till en placering.

Sammantaget tycker vi att detta är ett mycket dåligt förslag samtidigt som vi
förstår tanken att barnen borde bo isin anvisningskommun.
Att hela 34 % av alla placerade barn var placerade i andra kommuner än
anvisningskommunen visar kanske också på svårigheter att klara all vård för
ensamkommande inom kommunen och genom att införa föreslagen lagändring
kommer ni att försvåra avsevärt för kommunerna att klara sitt uppdrag.

Bestämmelsen påverkar kommunernas möjlighet att fritt bestämma hur deras
verksamheter organiseras och bedrivs. Det konstateras att detta är en
inskränkning i det kommunala självstyret vilket vi anser för vår kommun kommer
att få avsevärda konsekvenser. Vi anser till skillnad från ert förslag att
allmänintresset istället borde vara att kommunerna klarar att hantera de

ensamkommande barnen och ge dem den vård och stöd de behöver. Detta tycker
vi väger tyngre än en jämnare fördelning av ensamkommande barn. Den jämnare
fördelningen har ju redan åstadkommits via nytt anvisningssystem. Vår erfarenhet
är inte att kommuner försöker att flytta över sina placerade barn till
placeringskommunen. Vår erfarenhet är istället att kommuner tar stort ansvar för
sina placerade barn i andra kommuner.

Töreboda som ovan

Sandra Säljö
Socialchef

Ann-Britt Carlqvist
Socialsekreterare EKB
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-0 9-O 7

Sida

384

Ks § 247 Dnr KS 2016/0196

Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan
2017-2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Tolkförmedling Västs förslag till budget
och verksamhetsplan 2017-2019.

Sammanfattning av ärendet

Tolkförmedling Väst har översänt sitt förslag på budget och verksamhetsplan
2017-2019 till sina förbundsmedlemmar för samråd.

Beslutsunderlag

Tolkförmedling Väst sammanträdesprotokoll med förslag till budget och
verksamhetsplan den 3 juni 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 111

Jäv

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

Expedieras till;
Tolkförmedling Väst
Ekonomiberedningen
Ekonomikontoret

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Ks § 248

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter (klockan 13.25-13.40).

'?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 249 Dnr KS 2016/0217

Framtidens boende för äldre, tillsättande av styrgrupp mm.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tillsätter en styrgrupp, bestående av kommunstyrel-
sens presidium samt vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice
ordförande, för uppdraget att genomföra en inventering och senare ett
förslag på framtidens boende för äldre i Töreboda kommun. Kommunsty-
relsens ordförande Bengt Sjöberg (M) utses till ordförande. Styrgruppen
ska arbeta med följande frågeställningar:
Hur vill seniorer bo i framtiden?

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

Hur planerar och utformar vi boende för äldre för att bibehålla och stimu-
lera till ökat oberoende?

Kan vi använda befintliga lokaleri kommunen till annan verksamhet på
ett kreativt sätt?

Kan vi samordna verksamheter i närliggande lokaler?

2. Kommunstyrelsen uppdrar till vård- och omsorgsverksamheten att ge-
nomföra en inventering och att regelbundet återkomma till styrgruppen,
med förslag om framtidens boende för äldre i Töreboda kommun.

Sammanfattning av ärendet

I Töreboda Kommuns värdegrund & vision "Välkommen till framtiden
Töreboda 2030" beskrivs att det finns attraktiva och hållbara boendemiljöer
för såväl unga som gamla både i tätorterna och på landsbygden.

Inom äldreomsorgen ser verksamheten ett behov av en större inventering för
att hamna i närheten av visionen. föventeringen bör genomlysa både behov
för de kommuninvånare som berörs av vård- och omsorg, samt de olika varia-
tioner av boende som kan komma att behövas.

I nuläget är fördelningen av särskilda boenden i kommunen:
21lägenheter på Ekebackens demensboende, inriktade på invånare med
demenssjukdom eller kognitiv svikt av annan form

Aq
Justerare
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*

*

32 lägenheter på Krabbängsgården i Moholm
34 lägenheter på Björkängen i Töreboda

Förvaltningens bedömning är att utifrån demografin så finns det en snedför-
delning av antalet särskilda boendelägenheter i kommunen (Björkängen och
Krabbängsgården). Det finns flera invånare som uttrycker en tydlig önskan
vid ansökan om särskilt boende, att får bo kvar i Töreboda tätort. Det har
ingenting med själva boendet att göra utan mer med de sociala kontakter
man har, att man har en levnadsanknytning till tätorten. Enhetschefer som
anvisar lediga lägenheter på särskilt boende, hamnar emellanåti oangenäma
diskussioner med den enskilde och dennes anhöriga, då man blir anvisad en
lägenhet på Krabbängsgården och inte vill flytta dit.

Verksamheten ser även ett ökat behov av trygghetsbostäderi centralorten då
äldre drabbats av en funktionsnedsättning, som gör att nuvarande bostad är
för stor, otillgänglig och eller inte anpassningsbar. Hur kan Töreboda kom-
mun möta upp dessa behov?

Det finns ytterligare en hel del frågeställningar att ta hänsyn till:
@ Hur vill seniorer bo i framtiden

Hur ska Töreboda kommun få behov och ekonomi att gå ihop, hur plane-
rar man utvecklingen av fastighetsbeståndet och olika boenden för att
möta växande behov

Hur planerar och utformar kommunen boende för äldre för att bibehålla
och stimulera till ökat oberoende

Kan befintliga lokaleri kommunen användas till annan verksamhet på ett
kreativt sätt

Kan verksamheter samordnas i närliggande lokaler

*

*

*

Bergmansgården är ett bra exempel på hur olika verksamheter kan inrymmas
i gemensamma lokaler. Där finns trygghetsbostäder, LSS-verksamhet samt
förskola.

Verksamheten kan se att det finns potential för fler konstellationer inom
kommunens olika verksamheter.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgens tillförordnade verksamhetschef Ann-Sofie Eklund Karlsson
och äldreomsorgens ledningsgrupps tjänsteskrivelse den 1 augusti 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 113
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 fö5ande;
En styrgrupp bildas, bestående av kommunstyrelsens presidium samt
vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice ordförande
Verksamheten ges i uppdrag att genomföra en inventering, och att regel-
bundet återkomma till styrgruppen, med förslag om framtidens boende
för äldre i Töreboda kommun

*

*

Expedieras till;
Kommunstyrelsens presidium
Vård- och omsorgsutskottets ordförande
Vård- och omsorgsutskottets vice ordförande
T.f. verksamhetschef A-S. Eklund Karlsson

Kommunchefen

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna

Justerare
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Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Handlingsplan
2016-2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för sin del, den länsgemensamma handlingspla-
nen "Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland".

Sammanfattning av ärendet

Den länsgemensamma handlingsplanen "Det goda livet för mest sjuka äldre i
Västra Götaland" är reviderad och beslutad att användas av både region och
kommun 2016-2018. Planen ersätter föregående plan från 2010-2014 som
benämndes "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland".

Med mest sjuka äldre menas personer 65 år och äldre som har omfattande
nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjuk-
dom. Planen har fem fokusområden:

Samordnad individuell plan (SIP), Mobil närvård, Kunskapsbaserad vård, God
och säker läkemedelsbehandling samt Trygg och säker vårdövergång.

Beslutsunderlag

Västra Götalandsregionens handlingsplan samt resultat och indikatorer för
"Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland"
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 114

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 fö5ande;
Kommunfullmäktige föreslås arbeta efter handlingsplanen
"Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland".

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Thorsell (S): Ärendet tas upp till behandling i kommunfullmäktige.

Justerare
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet stannar i kommunstyrel-
sen eller går vidare till kommunfullmäktige och finner att ärendet går vi-
dare till kommunfullmäktige.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

l'4S
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VA-plan för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar, för Töreboda kommuns del, fö5ande yttrande till
tekniska nämnden över förslaget till VA-plan för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner;

* VA planen är väl genomarbetad och tar hänsyn till gällande förutsättningar
och planer för Töreboda kommun.

* Vad gäller överföringsledning från Moholm bör, Skövde kommuns eventu-
ella nedläggning av Tidans avloppsreningsverk och deras investeringar i
samband med dessa beaktas.

* Eftersom vattenskyddsområdeti södra delen av Gullspångs kommun inte
längre omfattar Töreboda kommun bör inte Sandbräckan vara aktuellt
som område som planeras förses med kommunalt VA inom tio år.

* Enskilda anläggningar med kretsloppsavlopp som nu avses kunna omhän-
dertas av kommunen bör i varje enskilt fall beaktas innan investeringar i
nya avloppsledningar sker.

* Gällande bilaga 5 föreslår kommunstyrelsen att områdena indelas med re-
spektive kommun.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 att översända förslaget
till VA-plan 2016-2026 för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
till respektive kommun för yttrande och vidare beredning.

Under år 2011 gjordes ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG
(Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) vilken aldrig antogs. Se-
dan dess har ett arbete gjorts för att tolka kommunens ansvar för områden
som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det inom re-
spektive kommun beslutats om LIS-områden där kommunen bör stipulera

Justerare
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exploateringar. Utöver detta finns det en del frågor inom VA-verksamheten
som är direkt avgörande för vissa anläggningar beroende på hur kommu-
nerna väljer att exploatera i en framtid.

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

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

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att remittera ärendet till kom-
munledningskontoret för förslag till yttrande och kontroll om VA-planen
stämmer med Töreboda kommuns planering. Kommunstyrelsen beslutade
vidare att ärendet tas upp till behandling på MTG Skaraborgs styrgrupps
nästa sammanträde den 22 april 2016.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 36
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 47
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 119
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 22 april
2016, punkt 3
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 29 juni 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 129

Tf. tekniska chefen Kristofer Svensson och VA- och gatuchefen Michael
Nordin informerade vid MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 18
februari 2016 om förslaget till VA-plan. Vid MTG Skaraborgs styrgrupps sam-
manträde den 22 april 2016 uttalades att målsättningen är att kommunfull-
mäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner under hösten tar
beslut om VA-planen.

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunstyrelsen besluta att avge föl-
jande yttrande över förslaget till VA-plan för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner;

Justerare
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VA planen är väl genomarbetad och tar hänsyn till de gällande förutsättningar
och planer som finns i Töreboda kommun. Vad gäller överföringsledning från
Moholm bör, Skövde kommuns eventuella nedläggning av Tidans avloppsre-
ningsverk och deras investeringar i samband med dessa beaktas. Enskilda an-
läggningar med kretsloppsavlopp som nu avses kunna omhändertas av kom-
munen bör i varje enskilt fall beaktas innan investeringar i nya avloppsled-
ningar sker. Gällande bilaga 5 föreslås områdena indelas med respektive
kommun.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Plan- och exploateringschefen

Justerare
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Revidering av Vindbruksplanen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad vindbruksplan,
Vindbruk, Tematiskt tillägg till Töreboda kommuns översiktsplan, Antagan-
dehandling juni 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 27 september 2010 en Vindbruksplan i ett
gemensamt arbete med Mariestads och Gullspångs kommuner och uttryckte
kommunens vi5a för planering av större vindkraftsetableringar.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommunledningskontoret att revi-
dera Vindbruksplanen för att hantera problematiken med konkurrerande in-
tressen. I arbetet ska en konsekvensanalys ingå för införande av en generell
gräns på 35 dB vid bostäder inom kommunen.

MTG-styrgrupp beslutade den 10 september 2013 att kommunerna behand-
lar ärendet var för sig. Förslag till reviderad Vindbruksplan har arbetats fram
under år 2013. Förslaget har tagits fram med hänsyn till Mariestad, Gullspång
och andra grannkommuner. Avsikten är att Töreboda, Mariestads och
Gullspångs kommuner samtidigt reviderar sina Vindbruksplaner och inleder
samråd.

Revideringen av planen syftar till att visualisera kommunens vilja kring vind-
kraftsfrågor samt inkludera nytt informationsunderlag. Centralt är bortska-
landet av områden som kommunen inte längre vill tillstyrka som potentiella
vindbruksområden. Den reviderade vindbruksplanen ska tjäna som underlag
för kommunens fortsatta prövningar enligt miljöbalken (kapitel 16 § 4) om
tillstyrkan av vindkraftsetableringar. Energimyndigheten argumenterar i sin
vägledning om kommunal tillstyrkan (ER 2015:05), att översiktsplanering
kring vindkraft ska väga tungt vid kommunens prövning om tillstyrkan.

Kommunfullmäktiges beslut om "skyddsavstånd" mellan bebyggelse och
vindkraftverk samt upprättandet av skyddszoner är inte juridiskt bindande.

Jg
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Emellertid har kommunen "vetorätten" att tillämpa inom dessa områden vid
tillståndsprövning av större vindkraftsparker.

Den reviderade vindbruksplanen behöver också återspegla kommunens ak-
tuella ambitioner för allmänheten. Sedan antagandet av den första vind-
bruksplanen har det framkommit att de nya LIS-områdena (landsbygdsut-
vecklingsområden i strandnära läge) prioriteras över vindkraftsetableringar.
Den reviderade vindbruksplanen tar hänsyn till det.

Planförslaget har enligt planförfarandet i PBL varit utställd och genomgått
samråd. De synpunkter som inkommit har kommenterats i ett separat doku-
ment som biläggs antagandehandlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 september 2010, § 84
Plan- och exploateringschef Dan Harryzons och projektledare Anders Hulten-
Olofssons tjänsteskrivelse den 27 november 2013 med förslag till samråds-
underlag, Områdesbeskrivningar
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 december 2013, § 187
Kommunstyrelsens protokoll den 8 januari 2014, § 5
Plan- och exploateringschef Dan Harryzons tjänsteskrivelse den 15 septem-
ber 2014

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 oktober 2014, § 131
Kommunstyrelsens protokoll den 29 oktober 2014, § 307
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 29 juni 2016 med bila-
gorna;

Vindbruk, Tematiskt tillägg till Töreboda kommuns översiktsplan, Antagan-
dehandling juni 2016,
Miljökonsekvensbeskrivning juni 2016
Granskningsredogörelse juni 2016
Yttrande Länsstyrelsen Västra Götalands län 2015-Ol-09
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 131

Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2014 att uppdra åt kommunled-
ningskontoret att inleda samrådsprocessen med det reviderade förslaget till
Vindbruksplan, alternativ A. Det alternativet inkluderar 10 vindbruksområ-
den i Töreboda kommun. Synpunkter från samrådet har sammanställts och
lämpliga ändringar gjorts i planförslaget och mi5ökonsekvensbeskrivningen
(MKB). Vindbruksområdena som kommunstyrelsen inlett samråd om be-
döms inte behöva ändras i sin geografiska utformning.

/:'«?jj'?,
Justerare Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Sida

396

forts. Ks § 252

Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2014 att uppdra åt kommunled-
ningskontoret att genomföra utställning med det reviderade förslaget till
Vindbruksplan.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Marianne Asp-Henrysson (C) i handläggningen i
detta ärende.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Utbyggnad av fibernät, Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020

Kommunstyrelsens f6rslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Inriktning för fortsatt utbygg-
nad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020.

Sammanfattning av ärendet

Efter upphandling påbörjade Mariestads och Töreboda kommuner 2013 ut-
byggnaden av kommunala stomnät enligt ursprungsriktlinjerna i IT-infra-
strukturplanen. Hösten 2015 har utbyggnadsplanen i stort sett färdigställts.
Samtidigt har det nya landsbygdsprogrammet från 2015 öppnat nya möjlig-
heter för fler aktörer utöver fiberföreningar att söka stöd för nätutbyggnad.
Nästa steg blir nu att lägga fast hur den fortsatta utbyggnaden ska utformas.

VänerEnergi AB har upprättat förslag till inriktning för fortsatt utbyggnad av
fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020.

Beslutsunderlag

VänerEnergi AB:s förslag, Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på
Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020 den 7 juni 2016
Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstams tjänsteskrivelse den 1 au-
gusti 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 138

Näringslivs- och kommunutvecklaren föreslår utvecklingsutskottet besluta
att anta framtaget dokument: Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på
Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Förtydligande av uppdra7 utredningen om gratis Wi-Fi på offentlig
plats

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen konkretiserar utredningsuppdraget till att i steg ett
avse gratis Wi-Fi på Töreboda torg, Servicehuset i Älgarås och
Krabbängsgården i Moholm, juridiska aspekter på detta och förslag om
begränsning av hastighet och längd för inloggning.

2. Kommunstyrelsen anvisar 15 000 kronor till utredningen. Pengarna tas
från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2014, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att avsätta medel till IT-avdel-
ningen för att utreda vilka tekniska lösningar och kostnader det skulle inne-
bära för Töreboda kommuns del att erbjuda gratis Wi-Fi på offentlig plats. Ut-
redningen skulle vara färdigställd för beslut under första halvåret 2015.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 enligt kommunstyrel-
sens förslag att anse motionen om gratis bredband i Töreboda kommun be-
svarad med fö5ande uppdrag till kommunstyrelsen;
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tekniska
lösningar och kostnader det skulle innebära för Töreboda kommuns del att
erbjuda gratis Wi-Fi på offentlig plats.

IT-chefen anhåller om förtydligande av utredningsuppdraget avseende på
vilka offentliga platser som kommunstyrelsen vill erbjuda gratis Wi-Fi.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 346
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 156
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 137

?Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C) med instämmande av Kenneth Carlsson (S) och Lars-
Åke Bergman (S): Utfödningsuppdraget utökas till att gälla också
Servicehuset i Älgarås och Krabbängsgården i Moholm.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.

Expedieras till;
IT-chefen

Ekonomikontoret

Justerare
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Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal med Kommuninvest

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Töreboda kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 27
november 2007 ("Borgensförbindelsen"), vari Töreboda kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Töreboda kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av bor-
gen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuva-
rande och blivande borgenär.

2. Töreboda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Töreboda kommun den 15 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borge-
närer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlem-
marna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Töreboda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Töreboda kommun den 15 juni 2011, vari Töreboda kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.

4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg
och kommunchef Per-Ola Hedberg att för kommunens räkning under-
teckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2007 bland annat att anta er-
bjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening och att
teckna solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.
Töreboda kommun ska, i enlighet med vad som anges i stadgarna för
Kommuninvest ekonomisk förening, ingå som parti det regressavtal mellan
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

'?Justerare
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Töreboda kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Före-
ningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbo-
laget Kommuninvest i Sverige AB. Samtliga medlemmar har tecknat borgens-
förbindelse och Töreboda kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 27
november 2007. Eftersom ett borgensåtagande enligt lag endast är giltigti tio
år från den dag det ingicks behöver kommunfullmäktige i Töreboda kommun
fatta beslut om att borgensförbindelsen alltjämt gäller samt underteckna en
separat bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgenså-
tagandet förlängts med tio år.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat separata
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Töreboda kommun
undertecknade dessa avtal 2011.

För att underlätta för medlemmarna har det beslutats att ett gemensamt
förfarande tillämpas för samtliga bekräftelser och att regressavtal och
garantiavtal också bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt
behöver endast en bekräftelse göras som omfattar såväl borgensförbindelsen
som avtalen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 oktober 2007, § 79
Kommuninvests skrivelse den 17 juni 2016 angående borgensförbindelse,
regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests mot-
partsexponeringar avseende derivat med bilagd bekräftelse för underskrift
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 7 juli 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 139

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Besvqrandp av medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre
lärare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om arbetstidsförkortning för
äldre lärare med hänvisning till personalchefens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om arbetstidsförkortning. Det föreslås en
arbetstidsförkortning för äldre lärare, 62 - 65 år enligt 80-90-100 % mo-
dellen. Det innebär att man arbetar 80 %, får lön för 90 % och pensionsav-
sättning med 100 %.

Utvecklingsutskottet beslutade den 27 maj 2015 att remittera medborgarför-
slaget till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 28
september 2015.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 april 2015, § 47
Utvecklingsutskottets protokoll den 27 maj 2015, § 111
Personalchefens tjänsteskrivelse den 29 juli 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 142

Personalchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget om ar-
betstidsförkortning för äldre lärare, då det är stor brist på utbildade lärare
med lärarlegitimation. Kommunen arbetar aktivt med att äldre lärare kan
vara kvar och tjänstgöra vid sina arbetsplatser. Till stöd för detta finns ett lo-
kalt kollektivavtal. Enligt kommunens pensionspolicy kan anställda som väl-
jer att gå ner i tjänst, behålla sin pensionsavsättning, efter individuell pröv-
ning.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delar revisionsrapportens bedömning av brister och behov
av åtgärder och lämnar följande yttrande till revisorerna;

Översyn av investeringsprocess
Kommunens investeringsprocess är föremål för en översyn inför arbetet med
budget 2018 samt planperioden 2019-2022. Syftet är att få till stånd en mer
tydlig process där hänsyn tas till ett långsiktigt lokal /investeringsbehov. Un-
der hösten är tanken att verksamhetschefer ska arbeta fram investeringsbe-
hov ur ett verksamhetsperspektiv avseende åren 2018 - 2022. Investerings-
behoven ska indelas i olika kategorier;

tillväxtinvesteringar (demografi)
reinvesteringar
ambitionshöjande investeringar

Redovisade investeringsbehov ska sedan anges i prioritetsordning. Respek-
tive utskott ska fatta beslut om prioritering av de föreslagna investeringsbe-
hoven under september/oktober månad och sända dessa till ekonomikon-
toret. Även tekniska förvaltningen (MTG teknik) ska ange investeringsbehov
avseende fastighet- (dock inte ur ett verksamhetsperspektiv), gata- och VA-
perspektiv. Samma klassificering och besluti teknisk nämnd enligt ovan.

Investeringskalkyler ska upprättas per föreslagna investeringsprojekt. I kal-
kylerna ska det även ingå eventuella behov av inventarier. Kalkylerna ska
visa framtida driftkostnader för såväl tillkommande lokalkostnader som

drift/verksamhetskostnader. I underlaget till investeringskalkylerna ska det
också finnas en mer utförlig information om anledningen till investeringsbe-
hovet samt en beskrivning över vad investeringsprojektet avser.

En sammanställning över prioriterade investeringsbehov kommer att redovi-
sas vid en särskild investeringsberedning i december/januari och ligga till
grund för kommande budgetprocess, avseende driftbudget.

'?Justerare
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Översyn av uppfölining/investeringsredovisning
Rapporten framhåller att den information som kommunstyrelsen får är allt
för kortfattad och bör vara mer utförlig avseende större investeringsprojekt.

Merparten av investeringarna avser projekt inom fastighet, gata och VA (MTG
teknik). Tillsammans med tjänstemän vid tekniska förvaltningen kommer en
översyn av rutinerna kring uppföljning, redovisning samt slutredovisning av
investeringsprojekt att genomföras i syfte att ge en mer utförlig information
till kommunstyrelsen.

Övriga åtgärder
I budget för 2017 finns såväl en finansierings- som balansbudget.

Ett av kommunens finansiella mål är"Huvudregel att investeringar ska skatte-
finansieras". Måluppfyllelse redovisas i delårsrapport samt årsredovisning,
där eventuell avvikelse kommenteras. I budget för 2017 påtalas också att om
kommunens planerade investeringar är större än den likviditet som skapas
via resultat och avskrivningar, uppstår ett finansieringsbehov. Finansierings-
behov kan lösas genom en kombination av åtgärder:

sälja anläggningstillgångar (finansiella och/eller materiella)
ta upp lån till motsvarande belopp
höja resultatmålet och öka den egna finansieringen (effektivisering)
omprioritera/minska investeringsutgifter över tid.

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av investeringsprocessen i Töreboda kommun.
Granskningen har sammanfattats i en revisionsrapport. Revisorerna förvän-
tar sig ett svar från kommunstyrelsen på rapporten med kommentarer till de
synpunkter som framkommit, samt förslag till åtgärder, med anledning av
dessa. Det anges att svaret bör vara revisorerna tillhanda senast den 31 au-
gusti 2016. Kansliet har meddelat revisorerna att svar inte kan lämnas förrän
efter kommunstyrelsens sammanträde den 7 september.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har tillräcklig intern kontroll,
för att uppnå en helt ändamålsenlig investeringsprocess. Den samlade be-
dömningen från Pwc utgår från fö5ande brister:

@ Det tas inte fram någon investeringsplanering för fem år framöver, vilket
Lednings- och styrprinciper anger.

j i'l
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*

Det finansiella målet avseende skattefinansiering av investeringar har inte
uppnåtts under den senaste femårsperioden och indikerar att inte heller
uppnås för 2016.
Investeringskalkylerna saknar en samlad bild avseende investeringarnas
totalkostnad.

Svårt att få en helhetsbild avseende kommunens investeringsbudget, då
det sker omfattande omdisponeringar mellan olika projekt.
l kommunens budget saknas såväl en finansierings- som balansbudget.
Informationen till kommunstyrelsen är alltför kortfattad - speciellt avse-
ende större investeringsprojekt.

För att stärka internkontrollen i Töreboda kommun avseende investerings-
projekt rekommenderar revisorerna att en controllerfunktion inrättas för
både ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 140

Expedieras till;
Revisorerna

Ekonomichefen
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Revidering av plan- och bygglovstaxan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, en gemensam plan-
och bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner där kommunfaktorn N fastställs till o,ss. Taxan träder
i kraft den 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011;
* att anta upprättat förslag till "Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive

kart- och mättaxa" med den ändringen att
kommunfaktorn N fastställs till O,8 för Töreboda kommun.@

Kommunfullmäktige beslutade vidare;
* att mikroprisbasbeloppet (mPBB) justeras den 1 januari varje år efter

prisbasbeloppet,
att utfallet av taxan utvärderas efter första helåret i bruk,
att nu gällande taxa tillämpas för ärenden diarieförda före 2011-05-02
samt för nya ärenden som diarieförs före den dag som den nya taxan
träder i kraft och

att taxan ska gälla från och med 1 oktober 2011.

*

*

*

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta
* att anta en gemensam plan- och bygglovstaxa (inklusive kart- och mät-

taxa) där kommunfaktorn N fastställs till O,85 och
att taxan träder i kraft den 1 januari 2017.*

Mi5ö- och byggnadschefen skriver sammanfattningsvis bland annat att det nu
liggande förslaget om att införa en likalydande N-faktor på 0,85 i de tre kom-
munernas annars likalydande PBL-taxor är i sig bra. Konsekvensen blir dock
att intäkterna kommer att minska något i och med att merparten av intäk-
terna visat sig komma från sökanden etc. när det gäller PBL-ärenden i
Mariestads kommun. Detta gäller sannolikt också för kart och mät. Avgifterna

;,j<
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för planer i Mariestads kommun kommer också att minska. Däremot ökar
planavgifterna i Töreboda och Gullspångs kommuner. Detta är inget som di-
rekt påverkar Miljö- och byggnadsnämnden men bör ändå vara känt innan
beslut om ändrade kommunfaktorer fattas. Vilka förändrade intäktsnivåer

det handlar om är svårt att förutse. För Miljö- och byggnadsnämnden kan det
handla om runt 20 000 kronor om man tittar på 2015 års siffror.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2011, § 93
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 9 juni
2016, punkt 4
Mi5ö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse den 16 juni 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 143
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 augusti 2016, § 123

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta, att för Töreboda kommuns del, anta en
gemensam plan- och bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) för
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner där kommunfaktorn N fast-
ställs till O,85 och att taxan träder i kraft den 1 januari 2017.

Mi5ö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2016 att lämna föl-
jande yttrande på förslag till ändring av taxan enligt plan- och bygglagen in-
klusive kart- och mättaxa:

Miljö och byggnadsnämnden menar att det vore mest rimligt att alla kommu-
nerna har en N-faktor som är lika. Då slipper nämnden atti efterhand debi-
tera kommunerna mellanskillnaderna. För att garantera en bra finansiering
av prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen så är det viktigt att inte
minska avgiftsfinansieringen. Mi5ö- och byggnadsnämnden ser gärna att fak-
torn sätts till 1.O för att bättre finansiera prövningen och tillsynen enligt plan-
och bygglagen. Nämnden har också för avsikt att se över hela plan- och bygg-
lagstaxan, men torde inte kunna komma med ett nytt förslag förrän tidigast
under år 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets och MTG Skaraborgs
styrgrupps förslag.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Gemensam bud7ptprocpss i MTG-kommunerna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Töreboda kommun antar, för sin del, upprättat förslag till tidsplan och årshjul
för en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta upp-
rättat förslag till tidsplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTG-
kommunerna.

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 9 juni
2016, punkt 2
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 141

Bilaga Ks § 259/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan MTG-
kommunerna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Töreboda kommun antar, för sin del, upprättat förslag till Avsiktsförklaring
för samverkan mellan MTG-kommunerna.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag antar
kommunstyrelsen, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till arbets-
ordning för samverkan mellan MTG-kommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2005 att anta föreliggande för-
slag till avsiktsförklaring (bilaga till paragrafen), avseende samarbete mellan
Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun med följ-
ande förtydliganden.
1. Berörda nämnder ansvarar för genomförandet av utredningarna inom an-

givna områden för samverkan.
2. Angiven tidsplan utgör riktvärden för genomförandet vilka kan komma att

förändras efter följdutredningarnas resultat.
3. Kommunstyrelsen ansvarar, i samråd med berörda nämnder, för

utredning av eventuella organisationsformer för samarbetet mellan de tre
kommunerna.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 föreslå kommunfull-
mäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta det reviderade
förslaget till Avsiktsförklaring med ett tillägg till portalparagrafen, justering
av texten om MTG-samordnare och tillägg att Töreboda kommun svarar för
administrationen kring gruppens sammanträden. Ändringarna har införts i
dokumentet.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 mars 2005, § 19
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 9 juni
2016, punkt 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 135

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

IT-chefen

Ekonomichefen

Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna
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Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter (klockan 14.45-15.00).
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Information om klagomål på socialtjänsten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), tar emot ett klagomål om Töreboda
kommuns handläggning av ett barnärende.

Klagomålet kommer från en mormor till ett barn, som är placerat i ett familje-
hem i Töreboda kommun enligt 4 kapitlet 1 § och 6 kapitlet 6 § Socialtjänstla-
gen (SoL). Mormodern klagar över att hennes möjlighet till umgänge med
barnet har begränsats sedan placeringen. Hon hänvisar till att hon tidigare
hade ett mer omfattande umgänge med sitt barnbarn. Mormodern anser att
socialtjänstens utredare motarbetar henne, hon anklagar dem för bristande
objektivitet, att de inte ser till barnets bästa samt att de saknar professiona-
lism.

Den 14 juni 2016 meddelar IVO Töreboda kommun, att de inte inleder tillsyn
med anledning av uppgifter i det inkomna klagomålet. IVO överlämnar klago-
målet till kommunstyrelsen i Töreboda kommun, enligt 5 kapitlet 3 §
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete.

Enhetschef Ananthi Flodin lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 27 juni 2016, § 97
Se personakt.

Expedieras till;
Socialchefen

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

Ks § 263 Dnr KS 2016/0219

Yttrande om adoption enligt 4 kapitlet 10 § Föräldrabalken

Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Ärendets beredning

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 188

Expedieras till;
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Sammanträdesdatum

2016-09-07

Sida

414

Ks § 264 Dnr KS 2016/0189

Rutin mot våldsbejakande extremism inom MTG

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till ru-
tin mot våldsbejakande extremism inom MTG (Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner) med den av Anne-Marie Lundin (M) föreslagna red-
aktionella ändringen.

Sammanfattning av ärendet

Mariestad, Töreboda och Gullspång ingår sedan våren 2015 i ett nätverk till-
sammans med polismyndigheten, säkerhetspolisen och övriga kommuneri
Skaraborg. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och erfarenheter för
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Begreppet våldsbeja-
kande extremism omfattar högerextremism (vit-makt), vänsterextremism
(autonoma) samt våldbejakande islamistisk extremism.

MTG-kommunerna har sedan länge varit förskonande mot våldbejakande
extremism. Tillsammans med polisen stämmer säkerhetssamordnarna fortlö-
pande av lägesbilden i kommunerna. Vid dags datum finns inga indikationer
på att det finns någon våldsbejakande extremistgrupp i kommunerna, däre-
mot finns enskilda individer som på ett eller annat sätt stöttar sådana rörel-
ser.

Rutinen ska vara ett verktyg för verksamheterna att använda i vardagen. Den
ska vara ett stöd när man vill hjälpa en individ att inte dras in i eller hjälp att
ta sig ut ur en extremismmi5ö. Hanteringen av ärendet ska så långt som möj-
ligt ske i ordinarie struktur och så nära individen som möjligt. Förtroende och
samverkan är viktiga faktorer för att lyckas med uppdraget.

Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 10 juni 2016
med bilagt förslag till rutin mot våldsbejakande extremism
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 144

'?Justerare
L<-i<,,

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-0 9-O 7
Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Marie Lundin (M): På tredje sidan i förslaget till rutin, under rubriken
"Tecken på riskbeteende för radikalisering", i uppräkningen av "Åsikter kan
visa sig i form av att individen", andra punkten ändras ordet "svennar" till
"svenskar".

Expedieras till;
Säkerhetssamordnarna

Mariestads kommun

Gullspångs kommun
Kommunchefen

Personalchefen

Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklare M. Gerdin

Rektorerna

Kostchefen

Socialchefen

IFO-chefen

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna

/ Justerare

Ä</s4
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Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-0 9-O 7

Sida

416

Ks § 265 Dnr KS 2016/00073, 00208

Reviderade bidragsbelopp till fristående skolor 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till reviderade bidragsbelopp till
fristående skolor för 2016 enligt fö5ande, bilaga;
* Elever i förskola 57 641 kronor

Elever i Förskoleklass - åk 6, 39 899 kronor
Elever i åk 7-9, 57 724 kronor
Elever i Fritids, 17 207 kronor

*

*

*

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 bland annat att anta upprät-
tade förslag till bidragsbelopp till fristående skolor för 2016 enligt följande;
* Elever i förskola 56 771 kronor

Elever i Förskoleklass - åk 6, 39 337 kronor
Elever i åk 7-9, 56 994 kronor
Elever i Fritids, 16 923 kronor

*

*

*

Controller Viktor Gustavsson-Rydberg informerade vid utbildnings- och kul-
turutskottets sammanträde den 16 augusti 2016 om följande reviderade bi-
dragsbelopp för år 2016 för förskola, årskurs F-6, årskurs 7-9 och fritids på
grund av löneökningar;
Förskola 57 641 kronor

Årskurs F-6 39 899 kronor
Årskurs 7-9 57 724 kronor
Fritids 17 207 kronor

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 87
Controller Viktor Gustavsson-Rydbergs beräkningar av bidragsbelopp till fri-
stående skolor 2016

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 16 augusti 2016, § 80

Justerare

]< /s-«.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 16 augusti 2016 följande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta de framräknade bidragsbelop-
pen för förskola, fritids, årskurs F-6 och årskurs 7-9.

Bilaga Ks § 265/16

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Controller V. Gustavsson-Rydberg

]< Justerare

?s? '1. x-

Utdragsbestyrkande



Bilaga till Ks E» 265/16
Bilaga Uku §80
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Bidragbelopp till fristående skolor 2016

1). UNDERVISNING

Personal

Specialpedagog
Skolledare & Kvalitetsutvecklare

570

Fortbildning

2). UROMEDEL OCH (JTRUSTNING

Förbrukningsmaterial

Satsning IT

Övriga kostnader tex: simskola, försäkring, Licenser
Kapitalkostnader

2). ELEVVÅRD OCH HÄISOVÅRD
Kurator

Skolhälsa

3). MÅLTIDER
Måltidskostnad

4). LOKALER

Hyra & övriga lokalkostnader
Städ och vaktmästare

5). ADMIN?STRATION

Summa ersättning punkt 1-4:

Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV

Summa ersättning entigt punkt 1-5:

Momsersättning med schablon om 6%:

Reducering för föräldraavgifter

Total ersättning år 2016 per elev:

Ersättning per elev och termin:

]Totalt (tkr)
Samtliga lokaler

förskola
? 1

5 642'

I '}

2 025'

7 667

tTotalt (tkr)
47 242

1417

?rotalt (tkr)

(Totalt(tkr) .
3599'

]Totalt(tkr).
0

0

912

150

i40

345

Antal barn

FöRSKOLA 420

(Totalt (tkr)
31 885'

perelev (kr)
759

821,6 195i

1622 3

0,0

100

-3160;

s:t 9731

perelev (krA
217

Oi

perelev (kr)
8 56!

8 5691

perelev (kr)

1343

4

18 25

perelev (kr)
112 48

3 37-

perelev (kr)
iis 8551

695

-752-

115 2821

57 641

3

perelev (kr)

iX?) i:'4.-x
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Bidragbelopp till fristående skolor 2016

1). UNDERVISNING

Personal

Specialpedagog
Skolledare & Kvalitetsutvecklare

syo

Fortbildning

2). UROMEDELOCH tJTRUSTNlNG

Förbrukningsmateria!
Satsning IT

Övriga kostnader tex: simskola, försäkring, Licenser
Kapitalkostnader

2). ELEVVARD OCH H?LSOVARD
Kurator

Skolhälsa

3). MÅLTIDER
Måltidskostnad

4). LOKALER

Hyra & övriga lokalkostnader
Städ och vaktmästare

5). ADMINISTRATION

Summa ersättning punkt 1-4:

Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV

Summa ersättning enligt punkt 1-5:

Momsersättning med schablon om 6%:

Reducering förföräldraavgifter

Total ersättning år 2016 per elev:

Ersättning per elev och termin:

Antal elever
1 Y

ÅK F-6 575 i

per elev (kr)
43

1

35:

19!

48 89:
? l:-Z- .?;i ?l

perelev(kr).
1

9201

4851
3

perelev(krA
127-

1

2

perelev (kr)
8 15!

8
-..-+? -l

per elev (kr)

Totalt (tkr)
25 240

739

,! 021

0

112:

1091

529

348

279.

Totalt(tkr)

To talt ( tkr)
i

732-

627'

Totalt (tkr)
4!49,('

Totalt (tkr)

Samtliga skolor
exkl Centralskolan

3 92;
'l

1 695'

5 618

6

2
?-l

9

per elev (kr)
73 0891

2 1931

perelev (kr)
75 28:

451'

Totalt (tkr)

42 026

1261

Totalt (tkr)
43 287

2597

79 7981

39 899

?3<w



Bidragbelopp till fristående skolor 2016 Antal elever
N N

ÅK 7-9 267

i

%

1). UNDERV?SNING
Personal

Specialpedagog
Skolledare & Kvalitetsutvecklare

S/0

Fortbildning

2). LÄROMEDEL OCH L)TRUSTNING
Förbrukningsmaterial
Satsning IT

Övriga kostnader tex: simskola, försäkring, Licenser
Kapitalkostnader

2). ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD
Kurator

Skolhälsa

3). MÅLTIDER
Måltidskostnad

4). LOKALER

Hyra & övriga lokalkostnader
Städ och vaktmästare

5). ADMINISTRAT?ON

Summa ersättning punkt 1-4:

Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV
Summa ersättning enligt punkt 1-5:
Momsersättning med schablon om 6%:

Reducering för föräldraavgifter

Total ersättning år 2016 per elev:

Ersättning per elev och termin:

Totalt (tkr)
lffi 242

5m'
814'
535

49

Totalt (tkr)
909

246

169

130

.Totalt (tkr)
685'
59!S'

rotalt (tkr)
272('

;>-izo?

Totalt (tkr)
Endast

Centralskolan

3839'
.i

1 801'

5640

Totalt (tkr)
28 233

847

rotalt (tkr)

per elev (kr)
57

18751
3

2 0031
isal

64 1931

perelev (kr)
3

9201
6331
4851

544:
-l

perelev (kr)
25651
2 2291
47!

perelev (kr)
10

10

per elev (kr)

143'

67451
21

-=l

per elev (kr)
ios 7411

31'

perelev (kr)
108 9131

6 5351

115

57 7:241

Å g "«<cr-
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Bidragbelopp till fristående skolor 2016

i). UNDERVISNING
Personal

Specialpedagog
Skolledare & Kyafitetsutyecklare

syo

Fortbildning

2).LÄROMEDELOCH UTRUSTNING
Förbrukningsmaterial
Satsning IT

Övriga kostnadertex: simskola, försäkring, Licenser
Kapitalkostnader

2). ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD
Kurator

Skolhälsa

Antal elever
1 d

FRITIDS 275

per elev (kr)
25

inräknat

1 13:

Totalt (tkr)

ff
7059,9'

3ii

o,o'
26 ?l

+-$; '--k '.1

per elev (kr)
491

Totalt (tkr)
137

0

63

66

per elev (kr)Totalt (tkr)
o

o

/

3). MÅLTIDER
Måltidskostnad

4). LOKALER

Hyra &övriga lokalkostnader
Städ och vaktmästare

5). ADM?NISTRAT?ON
Summa ersättning punkt 1-4:
Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV
Summa ersättning enligt punkt 1-5:
Momsersattning med schablon om 6%:

Reducering för föräldraavgifter

Total ersättning år 2016 per elev:

Ersättning per elev och termin:

Totalt (tkr)
1

761

Totalt (tkr)

Samtliga skolor
exkl Centralskolan

1 141

68(;'
1827

Totalt (tkr)
10 225

307

Totalt (tkr)

-1700

l

l

per elev (kr)
271

27i

perelev (kr) ,

4 1491
2 4951
61

perelev (kr)
37 18:

:i i:isl

perelev (kr) l
38 29'

2 2981

618:-I

34 4:

17 207

!/)'6"



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-0 9-O 7
Sida

418

Ks § 266 Dnr KS 2016/0203

Ersättning från § 37-medel till att stärka och utveckla flyktingguider
och familjekontakter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun har ansökt om ersättning med stöd enligt § 37a-förord-
ningen (2010:1122). Medlen kan användas för att få till insatser med att
stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och fami5ekontakter.

I juni 2016 bevi5ade Länsstyrelsen i Jönköpings län Töreboda kommun
375 000 kronor för insatsen "Olika men lika i Sverige" inom ramen för § 37a-
förordningen. Utbetalning sker vecka 26, och delredovisning ska lämnas in
senast den 28 februari 2017. Slutredovisning ska lämnas in senast den 1 mars
2018.

Beslutsunderlag

Ansökan och beslut om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 27 juni 2016, § 93

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 27 juni 2016 fö5ande;
Informationen läggs till handlingarna och överlämnas till kommunstyrelsen
samt utbildning- och kulturutskottet som information.

Expedieras till;
Integrattonssamordnare N. Tejneblom Rod6hn
Kommunchefen

?')usterare
S-,<r-

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-07
Sida

419

Ks § 267 Dnr KS 2015/0277

Information om klagomål på hemtjänsten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En brukare av hemtjänst framför missnöje med utförd städning. Enhetschef
Carina Erneryd utreder klagomålet, kontaktar brukaren samt går igenom
rutiner med den aktuella hemtjänstgruppen.

Beslutsunderlag

Klagomål från brukare av hemtjänst
Äldreomsorgens enhetschef Carina Erneryds tjänsteskrivelse den 5 juni 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 27 juni 2016, § 96

Expedieras till;
Enhetschef C. Erneryd
Kommunchefen

Justerare

Å?-:<l'r,,/
Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-0 9-O 7

Sida

420

Ks § 268 Dnr KS 2013/0093

Information om uppsägning av överenskommelse med
Migrationsverket avseende Töreboda kommuns mottagande av en-
samkommande barn

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Individ- och fami5eomsorgsverksamheten
att anpassa verksamheten utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna,
som kommer i och med övergången till ett nytt ersättningssystem för en-
samkommande barn.

Sammanfattning av ärendet

Ett nytt ersättningssystem för kommunerna vid mottagande av ensamkom-
mande barn är utsänt på remiss till kommuner, Migrationsverket och andra
berörda instanser. Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att säga
upp samtliga överenskommelser med kommunerna om mottagande av en-
samkommande barn.

Beslutsunderlag

Uppsägningar från Migrationsverket avseende överenskommelser gällande
Töreboda kommuns mottagande av ensamkommande barn den 30 juni 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 106

Expedieras till;
Socialchefen

Kommunchefen

Justerare

Y,,/Åg?'p
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Sida

421

Ks § 269 Dnr KS 2016/0168

Kvinnohuset Tranans verksamhetsberättelse 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kvinnohuset Tranan har inkommit med sin verksamhetsberättelse för 2015.

Beslutsunderlag

Kvinnohuset Tranans verksamhetsberättelse 2015

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 108

Expedieras till;
Kvinnohuset Tranan

Socialchefen

Justerare

?jg (S 'T ,-?
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Sida
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Ks § 270 Dnr KS 2016/0180

Information om förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal mm.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999, har kommunerna i Västra
Götalands Län och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerat ansvarsfördel-
ning och samverkan genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Par-
terna i avtalet är VGR och var och en av kommunerna i Västra Götaland.

En tydlig gemensam politisk viljeinriktning har uttalats inför en ny avtalspe-
riod. Den politiska styrgruppen för framtagande av nytt avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland
ger kommunerna möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt avtal
från och med april 2017, senast den 10 augusti 2016.

Kommunchef Per-Ola Hedberg informerar om vilka synpunkter på förslaget
till hälso- och sjukvårdsavtal som lämnats in till Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag

Västra Götalandsregionens (VGR) förslag om regionalt hälso- och sjukvårds-
avtal, samt överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsätt-
ning och personer med missbruk
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 112

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 fö5ande;
* Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun ställer sig positiva till

Västra Götalandsregionens (VGR) förslag om regionalt hälso- och sjuk-
vårdsavtal, samt överenskommelse kring personer med psykisk funk-
tionsnedsättning och personer med missbruk.

fr<", Ij

/=

'?Justerare
l-.,<al?

Utdragsbestyrkande
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*

*

Kommunchef Per-Ola Hedberg får i uppdrag att lämna synpunkter i för-
slaget till hälso- och sjukvårdsavtal avseende rubrikerna: "Västra
Götalandsregionens åtagande och ansvar", samt "Kommunikation, in-
formationsöverföring och vårdplanering".
Beslutet lämnas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Kommunchefen

?3<
Justerare

g

Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 016-0 9-O 7

Sida

424

Ks § 271 Dnr KS 2016/0004

Information från Krishqntprin7rrådet Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Johan Walfridson har översänt minnesanteckningar
från Krishanteringsrådet Östra Skaraborgs vårmöte den 11 maj 2016.

Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 27 juni 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 145

Expedieras till;
Säkerhetssamordnare J. Walfridson

?Justerare

Ag -/7/
Sli?

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Sida
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Ks § 272 Dnr KS 2016/0191

Ny förordning för energi och klimatrådgivningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har gemensam energiråd-
givning via ett samarbetsavtal som upphör den 31 december 2016. I år erhål-
ler varje kommun 280 000 kronor i statligt bidrag och verksamheten har idag
cirka 1,2 tjänster.

För nästa år finns en ny förordning. Det finns också ett förslag om finansie-
ring av verksamheten under 2017 som nu går ut på remiss. Förslaget är ett-
årigt och innebär att bidraget ska styras efter målgruppernas storlek. Det be-
tyder att Mariestads kommun kommer att kunna ansöka om 250 000-
300 000 kronor i grundbidrag. Töreboda och Gullspångs kommuner däremot
kommer bara att kunna ansöka om 50 000-100 000 kronor per kommun. Det
innebär att MTG, vid ett fortsatt samarbete, kommer att få mellan 350 000
och 500 000 kronor i grundfinansiering. Detta bidrag räcker till cirka 0,5
tjänster, om verksamheten ska ha medel över att arbeta för. Till detta belopp
kommer möjlighet finnas att söka ytterligare projektmedel. Förslaget är att
fördela 7,5 MSEK för hela Sverige.

Energimyndigheten ansöker också om medel för att kunna göra en utlysning
där kommuner och/eller kommuner i samverkan ska kunna ansöka om me-
del till energicoacher som ska arbeta mot små och mellanstora företag. Bidra-
get kommer att täcka cirka 50 % tjänst hos 50 coacher.

Energi- och klimatrådgivare Peter Van Der Tol anger följande alternativ för
framtida energirådgivning;

Ett gemensamt energikontor för hela Skaraborg
Fortsatt samarbete med Mariestad och Gullspång
Ett utvidgat samarbete med andra kommuner som riskerar att stå utan
energirådgivning
Medfinansiering från kommunen
Köpa in energirådgivningstjänsten från en konsult.
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Beslutsunderlag

Energi- och klimatrådgivare Peter Van Der Tols tjänsteskrivelse den 16 juni
2016 med bilagor
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 146

Expedieras till;
Energi- och klimatrådgivare P. Van Der Tol
Kommunchefen
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Ks § 273 Dnr KS 2016/0058

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 7 juni 2016 att godkänna upprättad redo-
visning av intern kontroll för nämndens verksamhet år 2016 i samband med
prognos 2.

Verksamhet teknik har en antagen plan för intern kontroll 2016. Intern kon-
troll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen och avser att:
"Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, Styra mot effektivitet, Ha ord-
ning och reda, Skapa trygghet." Varje år beslutas om en plan för internkon-
troll där man väljer att fokusera på några kontrollmoment. Nämnden ska sär-
skilt följa upp att: Fakturor betalas i tid, Återrapportering av aktuella upp-
drag, Rapportering av betydande avvikelser i investeringsprojekt samt Til-
lämpning av bisyssla. Utöver det finns ett antal uppfö5ningsområden som gäl-
ler samtliga nämnder i Mariestads kommun.

Awikelser

Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer på-
kallar detta till enhetschefer.

Avvikelse i "Rapportering av avvikelser i projekt:": Åtgärd: Tilläggsanslag för
Blackgårdens förskola söks i särskild ordning.
Avvikelse i "Tillämpning av projektöverenskommelse": Åtgärd: Projektavdel-
ningen är uppmärksammad och ska införa detta som rutin.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 7 juni 2016, § 120
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 148

Expedieras till;
Tekniska nämnden
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Ks § 274 Dnr KS 2016/0135

Uppföljning av tekniska nämndens mål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 7 juni 2016 att godkänna redovisad upp-
fö5ning av nämndens mål år 2016 i samband med prognos 2.

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 7 juni 2016, § 121
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 149

Expedieras till;
Tekniska nämnden
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Information från MTG Skaraborgs styrgrupp

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger med godkännande informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den
26 augusti 2016.

?Justerare

)!?=/s?rr'
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Sida

430

Ks § 276 Dnr KS 2014/00152

Förskolelokaler i Moholrn, utökade skollokaler vid Björkängsskolan
och nya lokaler för folkbiblioteken i Moholm och Älgarås

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att renovera och bygga
om nuvarande lokaler för folkbibliotek i Moholm till förskolelokaler. Lo-

kalerna ska vara klara till den 1 januari 2017. Pengarna, 1,9 miljoner kro-
nor, tas av anslagna medeli 2017 års investeringsbudget.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda kost-
nader för flytt och lokalisering av biblioteksfilialerna i Moholm till
Krabbängsgården och i Älgarås till Servicehuset. I uppdraget ingår också
att kostnadsberäkna ett alternativ med bokbuss. Uppdraget ska vara
klart till den 30 september 2016.

3. Skolbiblioteken blir kvar på skolorna.

4. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att införskaffa moduler
med två klassrum med tillhörande grupprum och placera dem vid befint-
liga moduler på Björkängsskolan till en kostnad av 3 200 000 kronor. Lo-
kalerna ska vara klara till den 1 januari 2017. Pengarna tas i första hand
av anslagna medel i 2017 års investeringsbudget till förskolelokaler i
Moholm (det som inte ianspråktas till dessa lokaler) och resterande be-
lopp, av det särskilda ofördelade statsbidraget på 18,7 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 delegera till kommun-
styrelsen att besluta om finansiering av en förskoleavdelning i Moholm samt
två klassrum med tillhörande grupprum på Björkängsskolan inom ramen
3,550 miljoner kronor. Pengarna tas av det särskilda ofördelade statsbidraget
på 18,7 mi5oner kronor.

Ytterligare medel finns i 2017 års investeringsbudget vilket innebär att det
finns totalt 6,1 miljoner kronor för förskolelokal i Moholm och två klassrum
till Björkängsskolan.
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Moholm

Fler barnomsorgsplatser behövs snarast i Moholm. Antalet barn som är i be-
hov av barnomsorg är cirka 80 barn och riktmärket på antalet platser i sep-
tember är 67 stycken. Fler barnomsorgsplatser i Moholm kan fås genom att
placera en modul i nära anslutning till nuvarande förskolelokaler. Bästa pla-
ceringsalternativ tas fram i samråd med Tekniska avdelningen.

Moduler kan vara svårt att få tillgång till då efterfrågan är stor. För tillfället
finns ett bra alternativ. Kostnaden för modul samt iordningställande för mo-
dul är beräknad till 2 900 000 kronor.

Ett annat förslag kan vara att nuvarande lokaler för folkbibliotek renoveras
och byggs om till förskoleavdelning. Bibliotekets lokaler finns nära dock inte i
direkt anslutning till förskolan i Moholm. En sådan förändring kräver bygglov
men strider inte mot detaljplanen. Det kan behövas förändrat verksamhets-
lov. Renoveringstiden beräknas till fyra månader till en kostnad av 1900 000
kronor. Folkbiblioteket behöver då nya lokaler. Biblioteket ska vara lättill-
gängligt för kommuninvånarna.

I Moholm finns idag inga kända lokaler som är möjliga att hyra. Ett alternativ
kan vara inköp av moduler eller en bokbuss. Lidköpings kommun har en bok-
buss. Deras bokbuss kan ha mellan 800-1000 böcker/cd böcker och cirka 20
tidskriftsprenumerationer. De kör till cirka 50 olika hållplatser i kommunen,
måndag-torsdag kväll cirka 4 timmar/kväll, samt en förmiddag. De besöker
skolor som inte har filialbibliotek, förskolor, servicehem för att lämna backar
eller låta barnen komma ut och låna. De har även en del "Boken-kommer

verksamhet" på landsbygden. Bussen körs av bibliotekspersonal.

Björkängsskolan

Klassrum med tillhörande grupprum behövs vid Björkängsskolan för att ge
plats för ökat elevantal samt nya behov. Lokaler behövs också för förberedel-
segrupp och mindre undervisningsgrupp. Lokalerna behövs till 2017-Ol-Ol.
Det finns inga kända tillgängliga lokaler i närområdet att hyra.

Moduler att placera vid befintliga moduler till en kostnad av 3 200 000 kro-
nor är att rekommendera för att möta skolans behoy.

Skäl för det föreslaqna beslutet
Antalet elever öka; och antalet barn med behov av förskoleplatser ökar. Be-
hovsökningen påvisas i statistik och prognoser. Det är även delvis förändrat
behov då behov av grupprum för exempelvis förberedelsegrupp för nyan-
lända ökat. Alla kommunens barn/elever ska ha tillgång till utbildning, utbild-
ningen anpassas efter individuella behov och förutsättningar. Utökning av lo-
kaler behövs för att få behålla och få ytterligare statsbidrag.
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Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 86
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 63
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 16 augusti 2016, § 82
Barn- och utbildningschef Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 29 augusti
2016

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 16 augusti 2016 följande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta nedanstående förslag:
* Nuvarande lokaler för folkbiblioteket i Moholm renoveras och byggs om

till förskolelokaler

* Folkbiblioteken i Moholm och Älgarås flyttas från skolorna till andra av
kommunen disponerade lokaler

* Skolbiblioteken blir kvar på skolorna

Utskottet beslutar för egen del:
* Verksamheten får i uppdrag att utreda kostnaden att flytta folkbiblioteken

till av kommunen disponerade lokaler. (Klart till KS:s septembermöte
2016.)

* Verksamheten får i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för
bokbuss. (Klart till KS:s septembermöte 2016.)

Barn- och utbildningschef Marita Friborg föreslår kommunstyrelsen besluta
följande;
* Kommunstyrelsen ber tekniska nämnden att renovera och bygga om nuva-

rande lokaler för folkbibliotek i Moholm till förskolelokaler. Pengarna, 1,9
mi5oner kronor, tas av anslagna medeli20l7 års investeringsbudget.

* Folkbiblioteken i Moholm och Älgarås flyttas från skolorna till andra av
kommunen disponerade lokaler.
Skolbiblioteken blir kvar på skolorna.
Kommunstyrelsen ber tekniska nämnden att införskaffa moduler med två
klassrum med tillhörande grupprum och placera dem vid befintliga modu-
ler på Björkängsskolan till en kostnad av 3 200 000 kronor. Pengarna tas i
första hand av anslagna medel i 2017 års investeringsbudget till förskole-
lokaler i Moholm (det som inte ianspråktas till dessa lokaler) och reste-
rande belopp, av det särskilda ofördelade statsbidraget på 18,7 mi5oner
kronor.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) :
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att renovera och bygga
om nuvarande lokaler för folkbibliotek i Moholm till förskolelokaler. Lo-

kalerna ska vara klara till den 1 januari 2017. Pengarna, 1,9 miljoner kro-
nor, tas av anslagna medeli 2017 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda kost-
nader för flytt och lokalisering av biblioteksfilialerna i Moholm till
Krabbängsgården och i Älgarås till Servicehuset. I uppdraget ingår också
att kostnadsberäkna ett alternativ med bokbuss. Uppdraget ska vara klart
till den 30 september 2016.
Skolbiblioteken blir kvar på skolorna.
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att införskaffa moduler
med två klassrum med tillhörande grupprum och placera dem vid befint-
liga moduler på Björkängsskolan till en kostnad av 3 200 000 kronor. Lo-
kalerna ska vara klara till den 1 januari 2017. Pengarna tas i första hand
av anslagna medeli20l7 års investeringsbudget till förskolelokaler i
Moholm (det som inte ianspråktas till dessa lokaler) och resterande be-
lopp, av det särskilda ofördelade statsbidraget på 18,7 mi5oner kronor.

*

*

*

*

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Utbildnings- och kulturutskottets förslag
och Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt
Sjöbergs (M) yrkande.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Ekonomikontoret

Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Bibliotekschefen

T.f. verksamhetschef A-S. Eklund Karlsson

Förskolechef L. Fäger
Rektor C. Andersson

Rektor T. Ärlevik
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Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsför-
ening)

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening) sammanträde den 31 augusti 2016.
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Information från kommunchefen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar om den flyktingrelaterade lägesrapporten för juni
och juli månader 2016 (Rapport nr 5).
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Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

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

Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträden den 27 juni 2016 inklusive indi-
vidärenden samma dag, samt den 15 augusti 2016 inklusive individärenden
samma dag, vård- och omsorgsutskottets extra sammanträden för individ-
ärenden den 22 juni, 6 juli, 27 juli samt 17 augusti, utbildnings- och kulturut-
skottets sammanträde den 16 augusti 2016, utvecklingsutskottets samman-
träde den 15 augusti 2016 och personalutskottets sammanträden den 25 feb-
ruari 2015, 29 april 2015, 11 juni 2015, 7 juli 2015, 17 september 2015, 8 ok-
tober 2015, 1 mars 2016, 10 maj 2016, 31 maj 2016 och den 21 juni 2016.

Ö delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen
LSS

6/16
6-7/16

6/16

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
vård- och omsorgsutskottets ordförande
kommunstyrelseledamot Pernilla Johansson
kommunstyrelseledamot Marlene Näslin
kommunchef Per-Ola Hedberg
barn- och utbildningschef Marita Friborg
trafikhandläggare Marie Djupfeldt
plan- och exploateringschef Dan Harryzon

1/16
3-8/16

1/16
1-3/16
3-6/16

17-19/16
67-70/16

4-8/16

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 2015/0069
Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2016, om tillstånd till kameraövervakning
vid rovdjursinventering,

Dnr KS 2015/0041
Trafikverkets beslut den 21 juni 2016 om statlig medfinansiering till mi5ö-,
trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på kommunalt vägnäti Västra Götaland år
2017.
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