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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 20 juni 2016, kl. 18.00-20.05

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C) § 59-62
och 64-73, Allan Jakobsson (C) för Karl-Johan Gustafson § 63, Anne-Charlotte
Karlsson (S), Linn Brandström (M), Agneta Bakir (S) för Johan Cord, Bengt-

Åke Johansson (SD) för Birgit Sporrong, Pernilla Johansson (C), Anna-Karin
Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Johan Jacobsson (S) för Ewa
Ewaldson, Therese Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill
(S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran
Johansson (C), Gunnar Welin (M), Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S),
Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M), Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP),
Berit Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth
Carlsson (S), Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M)
Övriga närvarande Allan Jakobsson (C) § 59-62 och 64-73, Lars-Göran Asp (V) och Kerstin
Bertilsson (M), ersättare, Per-Ola Hedberg, kommunchef, Anders Bernhall,
ekonomichef t.o.m. del av § 63 och Mariana Franken, kommunsekreterare
Justerare

Therese Erikson (V) och Marianne Asp-Henrysson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, 2016-06-22
Paragrafer 59-73
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-06-20
Datum då

anslaget sätts upp
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anslaget tas ned

2016-07-14
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Kf§59

Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Therese
Erikson (V) och Marianne Asp-Henrysson (C).

Det tillkännages, att protokollet justeras den 22 juni 2016 klockan
14.00 i kommunhuset.

?Justerare
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Dnr KS 2016/0152

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen 2016
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

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

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

I8 kapitlet SoL (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016
uppgå till högst en tolftedel av O,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med
den 1 juli 2016 motsvarar det 1991 kronor per månad.
Förändringen i avgiftstaxan beräknas ge följande ökade intäkter 2016 och
2017:
Boendeform

Andel höjd Ökad intäkt Ökad intäkt
avgift
2016 (tkr)
2017 (tkr)

Särskilt boende

19%

16

38

Ordinärt boende

28%

46

110

Totalt

25%

62

148

Skäl till det föreslagna beslutet

Skälet till förslaget är förändringar ilagen (8 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen).
?Justerare
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forts. Kf § 60
Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 2 maj 2016 med bilagan Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 65
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 181

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den högsta avgift som kommunen får ta ut för hemtjänst i såväl ordinärt
boende som särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, hemstöd, korttidsplats eller trygghetslarm ska vara lika som 8 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen (SoL).
Det innebär att från och med den 1 augusti 2016 är den högsta avgiften
0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket i 2016 års prisnivå motsvarar
*

*

1991 kronor per månad.
*

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf§ 60/16
Expedieras till;
Socialchefen
Administratör A. Andersson
Ekonomikontoret
Kommunsekreterarna

'?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Bilaga

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar
Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf § 80
Senast reviderad fr o m 2016-08-O'l
Gäller fr o m 2009-12-01

Prisjustering fr o m 2016-01-01

Revidering framgår genom överstrykning (tas bort) och fet kursiv stil (läggs till).
I denna avgiftstaxa ingår avgifter för följande tjänster:
*

*

Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende
Hemsjukvård i ordinärt boende

*

Hemstöd för personer med psykisk fiu'iktionsnedsättning

*

Trygghetslarm

*

*

Vistelse på korttidsplats
Dagverksamhet för personer i ordinärt boende

Följande avgifter och hyror ingår inte i denna avgiftstaxa:
*

*

*

Hyra för särskilt boende
Mat vid särskilt boende enligt särskild taxa
Mat vid vistelse på korttidsplats enl särskild taxa
Matdistribution enligt särskild taxa

*

Övriga matpriser på kommunens restauranger

*

Avgift för resa till dagverksamhet

*

Transport av läkernedel från apotek till ordinärt boende

*

Vamhemsändning

1.

Avgiftspliktiga personer

1.1

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

1.2

Vid beräkning av avgifter för makar och registrerade partners föggs makarnas
inkomster sarnrnan och fördelas därefter med hälften på vardera maken.
Biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig, serviceinsatserna kan
variera för vardera maken och därför beräknas också avgifter för varje enskild
person.
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1.3

Undantag från 1.2 - Makarnas inkomster läggs inte samman om följande två
förutsättningar är uppfyllda:
@
*

make i särskilt boende har lägre inkomst än ?hernmaboende? make
den "hernrnaboende" maken har inte någon hemtjänst eller någon annan
avgiftsgrundande insats

1.4

Sarnmanboende skall beräknas som ensarnstående eftersom det inte finns någon
lagreglerad underhållsskyldighet dem emellan.

2.

Förbehållsbelopp

2.1

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att beMlla
av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksarnhet,
kornrnunal hälso- och sjukvård, hemstöd, korttidsplats eller trygghetslarm.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den enskildes bostadskostnad.
(8 kap 7 § SoL)

2.2

Minimibeloppet skall täcka norrnalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid,
hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hernförsäkring, öppen hälso- och
s3ukvåxd, tandvård, hushållsel, :förbmkningsvaror, resor, möbler, husgeråd och
läkemedel.

2.3

Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen ska betala ut medel till en
omsorgstagare för att hon eller han ska uppnå den i lagen angivna nivån för
minimibeloppet. De personer, som trots avgiftsbefrielse, saknar medel för att
kunna uppnå en skälig levnadsnivå kan ansöka om försörjningsstöd enligt
socialtj änstlagen.

2.4

Minimibeloppet bygger på Konsurnentverkets hushållsbudget avseende
hushållskostnader för samrnanboende och ensarnboende personer 61 år och äldre.
Komrnunen ska under vissa fönitsättningar fastställa minimibeloppet till en högre
nivå (8 kap 8 § 1 :a st SoL). Detta gäller om den enskilde på gmnd av särskilda

omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig
karaktär (regelbundet återkomrnande kostnad under i vart fall större delen av ett
år) och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kommunen kan också i vissa fall
rninska minimibelopp (8 kap 8 § 2 st SoL) om den enskilde inte har en utgiftspost
som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kosföaden ingår i avgiften
för hemtjänst och dagverksarnhet, kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad
i särskilt boende eller om insatsen ges kostnadsfritt av kormnunen.
2.5

Minimibelopp

2.5.1

Minimibelopp för personer 61 år och äldre är en tolftedel av 1 ,3546 gånger
prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 1 ,1446 gånger prisbasbeloppet för sarnmanlevande makar och sambor. Det innebär i20l6 års prisnivå 5 001 kronor per månad för ensamstående och 4 225 kronor per månad och
person för sarnrnanlevande makar och sambor.
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2.5.2 Minirnibelopp för personer 60 år och yngre fastställs till 10 procent högre belopp
än de angivna i avsnitt 2.5.1. Det innebär i20l6 års prisnivå 5 501 kronor per
månad för ensarnstående och 4 648 kronor per månad och person för samrnanlevande makar och sambor. (Regeringen anser att det finns två situationer när
komrnunema bör höja rninimibeloppet för yngre. Den ena situationen gäller kost
eftersom normalkonsumtionen för personer 60 år och yngre är högre. Den andra
gäller yngres behov av medel för att möjliggöra bosättning och familjebildning
etc. Regeringen har bedömt att uppräkning bör ske med upp till 10 procent).
2.6

Höjning av minimibelopp

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

fördyrad kost, t ex på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i ordinärt
eller särskilt boende eller i dagverksamhet,

äldre och funktionshindrade personers farnilje- och arbetssituation, t ex
underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor sarnt andra kostnader
som behövs för en fm'niljs underhåll,

kostnader till följd av funktionshinder, bl a för rehabiliteringföabilitering
inkl resor,

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

Den vanligaste höjningen av minibeloppet gäller matkostnader. Posten livsmedel i
rninimibeloppet beräknas tilll840 kronor per månad i20l6 års prisnivå för 61 år
eller äidre och 2095 kronor för 60 år eller yngre och :fördelas enligt fÖljande:
Fmkost

20%

Lunchföuvudmål

40 %

Mellanmål

10 %

Middag

30%

Som exempel kan nämnas:

a) En person köper livsmedel för tillagning i hemmet. Då gäller beloppet
1840 kronor och det täcks av minimibeloppet.

b) En person köper ett mål färdiglagad mat per dag via matdistribution.
Kostnaden för maten är 30 dagar x 45 kronor = 1350 kronor. I minimibeloppet ingår 1840 kr x 40 % = 736 kronor. Minimibeloppet höjs med
614 kronor.

c) En person på särskilt boende för äldre betalar 3 270 kronor för maten.
Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan 1 840 kronor och den
faktiska matkostnaden, dvs med 1430 kronor.
Dubbla boendekostnader

En annan situation däx minimibeloppet ska höjas är t ex när den enskilde flyttar
till en särskild boendeform och fortfarande har kvar sin tidigare bostad. Om den
enskilde stadigvarande ska bo i särskilt boende höjs minimibeloppet under uppsägningstiden av ett hyreskontrakt eller den tid som behövs för att sälja bostadsrätten/huset. I norrnalfallet är denna tid 3-4 månader. Om personen efter betalning
av dubbla boendekostnader blir berättigad till försörjningsstöd kan individuell
/
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järnkning av hyra ske. Vid en försörjningsstödsberäkning skall ett basbelopp
tillförsäkras den enskilde.
2.7

Sänkning av minimibelopp

För personer som bor i särskilt boende och där någon av nedanstående poster
ingår i hyra eller där posten ges kostnadsfött av komrnunen sänks minimibeloppet
med motsvarande summa eftersom de ingår i minibeloppet.
Hushållsel: år 2015 beräknat tiil 276 kronor per månad.
TV-licens: år 2016 är kostnaden 185 kronor per månad.
Förb?gsvaror: år 2014 beräknat till 104 kronor per månad.
Möbler m m: år 2016 beräknat till 207 kronor per månad
Fritid: år 2014 beräknat till 104 kronor per månad
Hemförsäkring: år 2016 beräknat till 72 kronor per månad.
Totalt uppgår ovanstående belopp till en sänkning av rninimibeloppet med 948
kronor. Totalbeloppet förändras efter prisbasbeloppet, med undantag av TVlicensen, som följer faktisk avgift.
3.

Beräkning av avgiftsunderlag - avgiftsgrundande inkomst
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas kornrna att få

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

är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av
ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. Bostadsbidrag,
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet
påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. I fråga om makar skall den enskildes
inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.
För kapitalinkomster gäller senaste taxering.
Vid beräkning av avgiftsunderlag skall den enskildes nettoinkomst, dvs inkomst

efter skatt användas. Vid beräkning av skatt ingår aktuell kyrkoavgift. Vid
beräkning av nettoinkomst ingår följande uppgifter:
Inkomst av tjänst m m
aktuella pensionsinkomster, t ex

Folkpension, pensionstillskott, ATP, SPV, KPA, SPP, privata
pensionsförsäkringar, IPS-konton, övriga pensioner
övrig inkomst av tjänst, t ex

förvärvsinkomst, sjukpenning, livränta, föräldrapenning,
arbetslöshetsersättning.
utländska inkomster, t ex pensioner och invaliditetsförmån
ersättningar som är undantagna från beskattning:

studiemedel i form av studiebidrag, skattefria stipendier till den del de
överstiger 3 000 kr imånaden, avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS-försäkringar)
Aktuella inkomster hämtas månatligen hos Riksförsäkringsverket (RFV). För uppgifter sorn inte automatiskt kan erhållas varje månad görs beräkning av inkomsten
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för året enligt den inkomstuppgift som lämnats till kornrnunen för beräkning av
avgifter. Den enskilde är själv skyldig att meddela ändrade inkomster under året
till kommunen.

Inkomst av näringsverksamhet
Inkomst av näringsverksarnhet skall beräknas enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det är dock endast överskott som skall ingå i avgiftsunderlaget. Det innebär att den beräknade inkomsten av näringsverksamhet skall
korrigeras på så sätt att avdrag för tidigare års underskott, och avdrag :för kostnader för egen pension till den del det inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, skall
öka den beräknade inkomsten av näringsverksarnhet.
Bostadstillägg
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst.
Inkomst av kapital
Som inkomst medräknas endast överskott. Beräkning av överskottet i inkomstslaget kapital grundas på den faktiska inkomsten enligt deklarationsvärden per den
31/12 året innan avgiftsperioden. Alla kapitalinkomster ingår.

Övrigt
Barns inkomster skail inte medräknas i avgi:ttsunderlaget.
Handikappersättning och vårdbidrag skall inte räknas som inkomst (tillåten
avvikelse från reglerna). Vid beräkning av höjning av minimibeloppet skall
hänsyn dock tas till aff en del utgifter kan finansieras av handikappersättningen.
Förrnögerföet och förrnöge.tföetsskatt skall inte medräknas.
Fastighetsskatt och bostadsräntor räknas inte med i avgiftsunderlaget utan ingår i
bostadskostnadsberäkningen.
Ej tillgängliga uppgifter
Om omsorgstagare av någon anledning inte 14mnar uppgifter till komrnunen får
kornmunen använda sig av tillgängliga uppgifter, t ex från försäkringskassan.
4.

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

A';..-*-?- l'- ??r,

/(Å/

hfv#

TöREBODÅ KOMMUN

För den som inte lämnar uppgift om bostadskostnad och någon uppgift inte heller
har kun?nat erhållas från försäkringskassan beräknas bostadskostnaden till 0

kronor.
5.

Beräkning av avgiftsutrymme

Avgiftens storlek är beroende av avgiftsunderlaget (nettoinkomsten),
förbehållsbelopp (minirnibelopp och bostadskostnad) och omfattningen av service
och omvårdnad. Avgiften beräknas på den enskildes avgiftsutrymme och

avgiftsutryrmnet (A) fastställs på följande sätt:

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

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

hyra/bostad
rninirnibelopp
Avgiftsutryrnme

6.

+i
-h
-m

=A

Högkostnadsskydd = högsta avgift

Högkosföadsskyddet är den högsta avgift som kommunen får ta ut i avgift för
hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksarrföet, kornmunal hälsooch sjukvård, hemstöd, koföidsplats eller trygghetslarrn. Den enskildes avgifter
får per månad uppgå till högst en tolftedel av (? 0,5392 gånger prisbasbeloppet
(8 kap. 5 § SoL). I2016 års prisnivå motsvarar det -4-? 1991 kronor per månad.

Inom högkostnadsskyddet är den högsfö avgiften för hemtjänst för enskilda i
ordinärt boende eller servicelägenheter 310 kr/tirnme i20l6 års prisnivå och
timpriset justeras årligen 1 januari efter förändring av prisbasbeloppet.
Avrundning sker till närmaste heltal kronor.
Hemtjänstbegreppet

I propositionen (2000/Ol:149, sid 22-23) preciseras hemtjänstbegreppet enligt
följande:

?Med serviceuppgifter avses bl a praktisk hjälp i hernrnets skötsel, såsom städning, 'wan, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och hjälp med
tillredning av tnÅltider samt distribution av fördiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses de insatser som dämtöver behövs för att tillgodose fysiska,
psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka,
klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigl insatser som behövs f?5r
att bryta isolerirxg eller för att den enskilde skall känna sig trygg och säker i det
ö'
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egna hernrnet. Vidare ingår i hemtjänstbegreppet även viss ledsagning respektive
avlösning av anhörig?.

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

I hemtj änstbegreppet och därrned i högkosföadsskyddet ingår också vistelse på
koföidsplats och larrn.
6.1

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

Övriga kostpriser på kornmunens restauranger

,/

Hyra

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

A vgifter

7.1

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

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

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

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

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

Hemstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
Avgift för hemstöd är 260 kronor per månad. Avgiften gäiler f8r personer med
psykisk fiinktionsnedsättning i ordinärt boende eller för personer som bor i
särskilt boende för psykiskt funktionsmndrade. Psykiatriska hemsjukvårdsinsatser
sorn utförs av den komrnunala psykiatrin ingår i avgiften. För övrig hemsjukvård
gäller avgift enligt punkt 7.3. Avgiften justeras årligen 1 januari och
avgiftsförändringen fö?jer prisbasbeloppets förändring. Avmndning sker till
närmaste femtal kronor.
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7.3

Hemsjiikvård för personer i ordinärt boende
Om hemsjukvård är den enda insatsen av hemsjukvård, hemstöd, hemtjänst eller
trygghetslarrn så är avgiften 520 kronor per månad. I annat fall (minst en insats till
av hemstöd, hemtjänst eiler tryggbetslarrn) är avgiften 310 kronor per månad.
Avgiften justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen f?51jer prisbasbeloppets
förändring. Avrundning sker till närrnaste femtal kronor.

7.4

Vistelse på korttidsplats
Avgift för kost debiteras enligt särskild taxa (f n 109 kr/dygn). Avgift :för vistelse
på koföidsplats är » 66 kronor/dygn (l/3 0-dei av högsta avgift =
högkostnadsskydd). Avgiften justeras årligen 1 januari. Avrundning sker till
närrnaste heltal kronor

7.5

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

7.6

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

7.7

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

8.

Frånvaro

För att avdrag ska göras vid frånvaro ska avbeställning av hemtjänst göras minst
7 dagar i förväg annars debiteras tjänsten. Avbeställning meddelas ti}1 personal i
utförande arbetsiag. Personalen skall därefter vid varje månadsskifte skrifl:ligen
lämna uppgifter på frånvaro till avgiftshandläggaren. Vid frånvaro från
hemsjukvård endast avdrag om frånvaron är hel kalenderrnånad.
Kravet på uppsägning gäller inte i samband med sjukhusvistelse.

/

!4

/3 g i? I:C]

u

]l,4,@

TöREBODA KOMMUN

9.

Ändring av avgift
Avgiftsunderlaget gmndas på aktuella inkomster. Inkomster, som betalas ut av

försäkringskassan, hämtas varje månad från RFV, vilket innebär att avgifter kan
ändras under året till följd av att inkomsterna ändrats.

Andra händelser, som kan innebära en förändrad avgift kan t ex vara:
varaktig föridring av hushållstyp, t ex om ena maken avlider eller flyttar
ändrat biståndsbeslut
förändrat boende

andra inkomstförändringar än 1 :a stycket

Omprövning av avgiftsunderlag och avgifter görs därutöver årligen i och med
inkomstförfrågan till samtliga omsorgstagare.

Den enskilde är själv skyldig att meddela ändrade förhållanden som påverkar
avgiftens storlek.

En ändring av avgiften ska gälla månaden efter den månad då anledning till
ändring uppkom. En ändring av avgiften skall dock gälla fr o m sarnma månad
som anledning till ändringen uppkom, om ändringen avser hela den månaden.
Kormnunen får ändra minimibeloppet utan att meddela den enskilde om det beror
på förändringar i prisbasbeloppet.
Rättelse av avgiftsunderlag kan göras, både till fördel och nackdel för den
enskilde, retroaktivt i he5gst tre rriånader.

Om för hög avgift debiterats och felet beror på komrnunen återbetalas felaktig
avgift för tid upp till tre år, vilket regleras i preskriptionslagen.
vo.

Uttag av faktiska kostnader
Kommunens faktiska kosföader för lärmiat bistånd uttages när biståndet på gmnd
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring skall bekostas av annan
än den som får biståndet.

11.

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

12.

Delegering
Socialnämnden fattar med stöd av dessa avgiftsbestärnmelser beslut om avgiftens
storlek för den enskilde.
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13.

Socialnämndens beslutsbefogenheter enligt :första stycket kan delegeras till
avdelning inom nämnden eller till tjänsteman vid socialförvaltningen.
Debitering av avgift

Debitering görs månaden efter den månad vård och omsorg erhållits.
Vid frågeställningar angående avgifter som inte regleras i dessa tillärnpnings-

anvisningar används riktlinjer i regeringsbeslutet angående avgifter inom äldreoch handikappomsorgen (regeringens proposition 2000/Ol:149).
Revideringar
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Dnr KS 2016/0137

Avgifter för felparkering
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar följande taxa för felparkeringsavgifter:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid,
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud,
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
*

*

*

handikapplatser utan tillstånd.
Taxan träder i kraft den 1 september 2016.
Sammanfattning av ärendet

Inom före detta Skaraborg samarbetar kommunerna i en rad trafikfrågor,
bland annat parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som
hamnat i fokus med anledning av att Mariestad och Gullspångs kommuner i
dag anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun tillsammans med Tibro
och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska arbetet för
parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna är också till
hjälp för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens
övervakning.

Förslaget är grupperat i tre avgiftsnivåer. Ju allvarligare överträdelse/förseelse desto högre felparkeringsavgift. Överträdelser på platser där det råder
stannandeförbud, höjs till den högsta nivån. Förseelsen jämställs därmed med
felparkering i ruta avsedd för innehavare av parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.

Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar
på den mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750
kronor. Detta för att skapa en större differens ned till den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån föreslås bli 500 kronor. Förseelser inom denna

kategori handlar om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera. De
nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är 500, 750 samt 1000 kronor. Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000 kronor.

'?Justerare
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År 2009 gjordes senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av taxan motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör
harmonisera med beloppets storlek. I förlängningen bör detta avskräcka från
felparkering nära korsningar, övergångsställen eller på gång- och cykelvägar
med mera. Detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla trafiksäkerhet och
framkomlighet på centrala gator inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner. Avgifterna bör vara samma för att skapa trovärdighet hos allmänheten. Avgifterna anpassas också till en ny blankett för felparkeringsavgifter
enligt trafikförordningen (1998:1276).
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 84
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 94
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 187
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och
Gullspång besluta om taxa för felparkeringsavgifter enligt följande förslag:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
*

*
*

handikapplatser utan tillstånd

Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 september 2016.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar fö5ande taxa för felparkeringsavgifter:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid,
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud,
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
handikapplatser utan tillstånd.
Taxan träder i kraft den 1 september 2016.
*

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Polismyndigheten
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Justerare
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Dnr KS 2015/00247

Skattesats 2017

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2017.
Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Budget 2017 Töreboda, Ekonomiberedning 2016-05-02
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 167
På sidan sju i ekonomikontorets skrivelse anges under rubriken "Budgetförutsättningar 2017" att de förutsättningar som har varit utgångspunkt för
budget 2017 bygger bland annat på antagandet;
Utdebitering 21:22 under planperioden.
*

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2017.

Expedieras till;
Skattemyndigheten
Ekonomikontoret

?Justerare
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Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2017 och flerårsplan 20182019 enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga a.

2.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om
finansiering av en förskoleavdelning i Moholm samt två klassrum med
tillhörande grupprum på Björkängsskolan inom ramen 3,550 miljoner
kronor. Pengarna tas av det särskilda ofördelade statsbidraget på 18,7
miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om driftbudget 2017 och flerårsplan 20182019.

Ordföranden redovisade vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 maj
2016 majoritetens förslag till driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
(beloppen anges i tusen kronor);
7 740
Politisk verksamhet (varav revision 580)
19 506
Ledning och utveckling
Kostenhet

-109

Köp från ekonominämnd

4 193

Köp från IT-nämnd
Köp från fönenämnd

3 900

Köp från miljö- och bygg
Räddningstjänst

2 854

2 540

6423

Teknisk verksamhet exkl. VA

26 509

Utbildning
Arbetsmarknadsåtgärder

186 646

2 135

Fritidsverksamhet

4 255

Kulturverksamhet

6 794

Individ- och familjeomsorg

34 353

Äldreomsorg

Justerare
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LSS-verksamhet

56 859

IT-nämnd

-857

Ekonominämnd

-176

VA-verksamhet

-6163

Summa

465 234

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

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

Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 168
Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
enligt ekonomiberedningens förslag, bilaga.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt kommunledningskontoret
att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt allaktivitetshus för alla

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att besluta om finansiering av en förskoleavdelning i Moholm samt två klassrum med tillhörande grupprum på
Björkängsskolan inom ramen 3,550 mi5oner kronor. Pengarna tas av det särskilda ofördelade statsbidraget på 18,7 mi5oner kronor.
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Lars-Åke Bergman (S), Therese Erikson (V) och Anne-Charlotte Karlsson (S):
Bifall till oppositionens budgetförslag, bilaga b. Bifall till Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkande.

Pernilla Johansson (C): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Bifall till Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång för huvudförslaget
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke
Bergmans (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Omröstningsresultat

Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 nej-röster för Lars-

Åke Bergmans (S) med fleras yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, bilaga c.
Beslutsgång för Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

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

På grund av jäv deltar inte Karl-Johan Gustafson (C) i handläggningen i
detta ärende.

Bilaga a, b och c Kf § 63 /16
Expedieras till;
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret
Sekreteraren

'?Justerare
.:?
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Ekonomiberedning20l6-05-02.Majoritetensförslagtillresultatbudget. Bilaga a til,l U « 63?
Budget 2017 'Budget 2018 g
Töreboda kommun
Budget

SKL april 2016 l

M -a'-=-'- '-a a

l ' ' -"--

Bobiut

SKL april 2016 SKL april 2016

2öl6

l

l 2015

-450534

-473 096

-496 273

-499 964

-509 264

-19165

-20 000

-21 000

-22 000

-23 000

-469 699

-493 096

-517273

-521 964

-532 264

Skatteintäkter

327 654

335 394

342 774

359918

372814

Generella statsbidrag

152086

164431

183 732

178 1]l

176 030

3 181

1500

1500

1500

1500

-694

-1 160

-1 200

-1 400

-1 600

12 528

-t 069

9533

16 165

16 480

2,6%

1,4%

1,8%'

3,0%

3,0%

9 140

g 200

g 300

g 300 ,

9 300

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar

l

Verksamhetens nettokostnad

'Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budgeterat resultat
Finansiellt mål
Antal invånare

l-

Verksamhetens nettokostnad
Verksamheter

447 045

442 863

1000

l

266

Lönepott 2018 och 2019

o

o

1000

.i 000

1000

12 000

13 000

l

2 000

Komplettering lönepott
s goo

Lönepott 2016
Lönepott 2015
LSS-pott

6375

6 322

o

2 045

2 045

2 045

2 045

3219

3 219

3 219

684

o

0

o

7 405

7 100

7 400

7 7001

s ooo

450 534

473 096

496 273

499 964

sog 264

LSS enligt egen prognos

l

Verksamhet p.g.a. ökad befolkning

Summa verksamhetens nemtokostni l

482 000

9 000

Lönepott 2017

Pensioner mm

474 000

o

Besparing via över/underskott
Oförutsett

465 234

SKL april 2016 .SKL april 2016

Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognos okt 2015
Kommunalskatten

321 222

335 394

342 774 l 359 918

Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag

123 207

128 745

144 048

-2897

-gu

3 255

3255

Strukturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos
Slutavräkning 2016
Prognososäkerhet

Fastighetsskatt .
Summa Skatteint oeh bidrag

140 737

1662

-263

-2 308

-4618

951

o

o

o

23 582

22 439

25 401

25 401

o

o

-2 000

-2 000

-771

-2 000
15 982
481 709

15 192

499 825

15 336

15 336

526 506

538 029

s'an%ilt)tt aviserad extra medel?.till välfärden, preliminärt 18 690 tkr år 2017, inte finns med i

Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag ti{I driftbudget.

Bilaga till Ks 'S) 168/16

Specifikation verks*mföeter

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

Budget verksamheter 2016 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-11-30.
? 2016 januari - mars är fördelad. Lönepott april-december 2016 är inte fördelad.
Exklusive kapitalkostnader och internhyror.

l

Verksam'hetsområde---- - " Budget
-' -" '=Förslag
= '=' till
2016 förändring
7 740

,Politiskverksamhet'i.) 7840 -100

580

varavrevision 580

l

iLedningochutveckling2.) 19396 110
Kostenhet3.) -309 200
Köpfrånekonominämnd4.) 3878 315
KöpfrånlT-nämnd5.,S 3775 125
Köpfrånlönenämnd6.) 2640 -100
,Köp från miljö- och bygg 2 854
Räddningstjänst7.) 6209 214
Teknisk verksamhet exkl. VA 8.) 27 509 -1 000
Utbildning9.) 180296 6350
ArbetsmarknadsåtgärderiO.) 2235 -100
Fritidsverksamhetl'..) 4215 40
Kulturverksamhetl2.) 6234 560
Individ-ochfamiljeomsorg 13.) 33953 400
Äldreomsorgi4.) 106332 1500

-109
4 193
3 900
2 540
2 854
6 423

26 509

186 646
2 135
4 255
6 794

34 353
107 832

LSS-verksamhet 56859

56 859

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

-857

Summa: 456720 8514
Specifikatjon av BrslaH till r?amförändringarH

1.) j)olitisk verksamhet. Reduktion genomförs med -100 tkr utifrån tidigare redovisar3e uppdrag
kring förslag till verksamhetsanpassningar.

2.) Ledning och utveckling. Består av ramtillskott med 175 tkr till Vadsbo lantbruksmuseum samt
35 tkr till Kommunförbundet/tillväxtmedel. Reduktion genomförs därefter med -100 tkr
utifrån tidigare redovisade uppdrag kring f6rslag till verksamhetsanpassningar.

3.) Kostenhet. Ramtillskott med 200 tkr i syfte att öka andelen närproducerade/närodlade
livsmedel.

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

5-) It-nämnd. Ramtillskott med 125 tkr enligt beslut i It-ämnden.
!(2

19 506

? la' ;" 'Z'? ,f?;i.« y

/[i[H-#-

-176

-6 163

465 234

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

6.) Lönenämnd. Reduktion av Töreboda kommuns anslag görs med -100 tkr. Observera att detta
inte innebär att anslaget till värdkommunen Gullspångs kommun i6r Lönenämnden minskar.
Föreslagen budgetreduktion grundar sig på ett antagande ifrån Töreboda kommun att
Lönenämndens kostnader kommer att understiga de budgeterade.

7.) Räddningstjänst Östra Skaraborg. Ramtillskott med 214 tkr utifrån beslut av RÖS direktion.
8.; Teknisk verksamhet. Reduktion med -1 000 tkr utifrån tidigare redovisade uppdrag kring
förslag till verksamhetsanpassningar.

9 ) Förskola: Förskoleavdelning personal 1200 tkr + 500 tkr, Guldgruvan 250 tkr.
Grundskola: Kartläggning 500 tkr, anpassad studiegång 1000 tkr, studievägledning 500 tkr.
Iärare 1600 tkr, IKE Fredsberg 225 tkr, hjälpmedel 75 tkr, höjda lärarlöner 500 tkr.
Finansiering från flyktingverksamhet, 2 000 tkr (kartkjggning 500 tkr, anpassad studiegång
1 000 tkr, studievägledning 500 tkr).

10.) Arbetsmarknadsåtgärder. Reduktion med -100 tkr utifrån tidigare redovisade uppdrag kring
förslag till verksamhetsanpassningar.
'! i.j Fritidsverksamhet. Ramtillskott med 40 tkr till foreningsbidrag.

3-2.) Kulturverksamhet. Ramtillskott med 230 tkr till sångpedagog, 30 tkr till kurslitteratur, 50 tkr
till biblioteksupphandling samt 250 tkr till kulturutvecklare.

i3.,' lndivid- och familjeomsorg. Ramtillskott till missbruksvård uppgående till 400 tkr.

:t4.) Äldreomsorg. Uppmana verksamheten att försöka skjuta på öppnandet av Aspen Gul till
till januari 2018 vilket innebär en anpassning med -2 000 tkr samt ramtillskott avseende
rätt till heltid med 500 tkr.

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

!,q

' q --i. . ?4.

, krii-,t

Oppositionens förslag till resultatbudget.
--

--

Bokslut

Budget

2015

2016

Budget 2017

Budget 2018

SKL april 2016

SKL april 2016 SKL april 2016

Budget 2019

l

Töreboda kommun

Bilaga b till Kf Fq 63/16

l

l

l

-'

'-'-'

'-

Verksamhetens nettokostnader

-450 534

-473 096

-496 833

-499 964

-509 264

-19 165

-20 000

-21000

-22 000

-23 000

-469 699

-493 096

-517833

-521 964

-532 264

Skatteintäkter

327 654

335 394

342 774

3599i8

372 814

Generella statsbidrag

152 086

164431

183 732

178111

176 030

3 181

1500

1500

1 soo

1500

-694

-1 160

-1 200

-1 400

-1 600

12 528

7 069

8 973

16 165

16 480

,Avskrivningar

l

Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budgeterat resultat
Finansiellt mål

2,6%

1,4%

1,7%

3,0%

3,0%

Antal invånare

g 140

g 200

9 300

9 300

g 300

442 863

447 045

465 794

474 000

482 000

266

1000

Verksamhetens nettokostnad
Verksamheter

Besparing via över/underskott
Oförutsett

o

Lönepott 2018 och 2019
Lönepott 2017
Komplettering lönepott
Lönepott 2016
Lönepott 2015
LSS-pott
LSS enligt egen prognos
Verksamhet p.g.a. ökad befolkning
Pensioner mm

Summa verksamhetens nettokosföi

:i ooo

o

o

1000

1000

12 000

13 000

g ooo
2 000
s goo

6 375

6 322

o

2 045

2 045

2 045

2 045

3 219

3219

3219

684

o

o

o

7 405

-i ioo

7 400

7 700

s ooo

450 534

473 096

496 833

499 964

sog 264

Skatteintäkter och statsbidrag

SKL april 2016

SKL april 2016 SKL april 2016

enligt SKL:s prognos okt 2015
Kommunalskatten

321 222

335 394

342 774

359 918

372 814

Inkoinstutjämningsbidrag
Kostnadsutjärnning
Regleringsbidrag
Strukturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos
Slutavräkning 2016
Prognososäkerhet
Fastighetsskatt

123 207

128 745

144 048

140 737

141 174

Summa Skatteint och bidrag

-2897

-gu

3 255

3 255

3 255

1662

-263

-2 308

-4 618

-7136

951

o

o

o

o

23 582

22 439

25 401

25 401

25 401

o

o

o

-771

-2 000

-2 000

-2 000

15 982

15 192

15 336

15 336

15 336

481 709

499 825

526 506

538 029

-2 000

Observera särskilt att aviserade extra medel till välfärden, preliminärt 18 690 tkr år 2017, inte finns med i

ovanstående sammanställning. ?/j,-?- ." :. ;I/ ?? ,..? ?

?.-i' xa:i il-

Oppositionens förslag till driftbudget.

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

TOREBODA i<Ofv',MUN

2f?i, 4, r:, ?1'.5? I I,'

Budget verksamheter 2016 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-11-30.
Lönepott 2016 januari - mars är fördelad. Lönepott april-december 2016 är inte fördelad.
Exklusive kapitalkostnader och internhyror.

IVerksamhetsområde Budget Oppositionens Majoritetens

7y ,<ci3 I2'i2?'t'/' )
'r

Majoritetens

Oppositionens

förslag

budgetförslag 2017

budgetförslag 2017

Polttrskverksamhetl.) 7840 -100 -100

7 740

7 740

sso

580

19 506

19 506

-109

-iog

4 193

4 193

3 900

3 goo

2 540

2 540

2 854

2 854

6 423

6 423

26 sog

26 509

186 646

186 746

2 135

2 135

4 255

4 415

iii

.

2016

förslag

varavrevision 580

Ledningochutvecklrng2.) 19396 110 110
Kostenhet3.) -309 200 200
Köpfrånekonominämnd4.) 3878 315 315
KöpfrånlT-nämnd5.) 3775 125 125
Köpfrånlönenämnd6.) 2640 -100 -100
Köp från miljö- och bygg 2 854
Räddningstjänst7.) 6209 214 214

'Teknisk verksamhet exkl. VA 8.) 27 509 -1 000 -1 000
Utbildning9.) 180296 6450 6350
ArbetsmarknadsåtgärderlO.) 2235 -100 -100
Fritidsverksamhetll.) 4215 200 40
Kulturverksamhetl2.) 6234 860 560
Individ-ochfamiljeomsorg 13.) 33953 400 400

Äldreomsorgl4.) 106332 1500 1500
LSS-verksamhet 56859
IT-nämnd

-857

Ekonominämnd

-176

VA-verksamhet -6163
l

.-...-.-

...........-...--

Summa:

456720

/

?

='?$

/Å,-

....-.-

Å{Pi/I-

.......-.--

6 794

7 094

34 353

34 353

107 832

107 832

56 859

56 859

-857

-857

-176

-176

-6 163

-6 163

465 234

465 794

......-

9074

8514

Prognoser från SKL - skatter och bidrag
Prognos 26 februari baserad på 9 250 invånare samt egen LLS-prognos
2016

Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognoser 2016

SKL febr. 2016

2017

2018

SKL febr. 2016

SKL febr. 2016

2019

SKL febr. 2016

Kommunalskatten

335 394

346 043

366 487

376 024

Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
Strukturbidrag

128 745

LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos
Slutavräkning 2016
Prognososäkerhet
Fastighetsskatt
Summa Skaffmnt och bidrag '

140 175

135 522

136 734

-911

-1 055

-1 055

-1055

-263

-2808

-5 628

-8155

o

o

o

o

22 439

22 182

22 182

22 182

i 400

3 ooo

3 ooo

-771

-2 000

-2 000

-2 000

15 192

15 297

15 297

15 297

' 499 825

5:l'j234

-S-33 805

5212: Of7-

Prognos 28 april basemd på 9 250 invånare
2016

Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognoser 2016

SKL april 2016

2017

SKL april 2016

2018

SKL april 2016

2019

SKL april 2016

Kommunalskatten

343 099

342 774

359 918

370 810

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

125 398

141 590

138 214

140 415

Summa Skatteint och bidrag

-1 054

3 238

3 238

3 238

-316

-2 295

-4 593

-7 097

o

o

o

o

22 179

25 265

25 265

25 265

o

o

o

-2 000

-2 000

-2 000

15 336

15 336

15 336

15 336

503 850

523 908

535 378

545 967

2017

2018

-792

Prognos 28 april baserad på 9 300 invånare
2016

Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognoser 2016

SKL april 201 6

SKL april 2016

SKL april 2016

2019

SKL april 2016

Kommunalskatten

343 099

342 774

359 918

372 814

fökoi'nstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
Strukturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos
Slutavräkning 2016
Prognososäkerhet
Fastighetsskatt

125 398

144 048

140 737

141 174

Summa Skatteint och bidrag

-1 054

3 255

3 255

3 255

-316

-2 308

-4618

-7136

o

o

o

o

22 179

25 401

25401

25401

o

o

o

-L

-792
-2 000

-2 000

-2 000

15 336

15 336

15 336

15 336

503 850

526 506

538 029

548 844

(r- ?

Oppositionens förslag till driftbudget.

Specifikation av majoritetens förslag till raii ifai i aiii 3 ii gar:

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

2.) Ledning och utveckling. Består av ramtillskott med 175 tkr till Vadsbo lantbruksmuseum samt
35 tkr till Kommunförbundet/tillväxtmedel. Reduktion genomförs därefter med -100 tkr

utifrån tidigare redovisade uppdrag kring förslag till verksamhetsanpassningar.
3.) Kostenhet. Ramtillskott med 200 tkr i syfte att öka andelen närproducerade/närodlade
Iivsmedel.

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

5.) It-nämnd. Ramtillskott med 125 tkr enligt beslut i It-ämnden.
6.) Lönenämnd. Reduktion av Töreboda kommuns anslag görs med -100 tkr. Observera att detta
inte innebär att anslaget till värdkommunen Gullspångs kommun för Lönenämnden minskar.
Föreslagen budgetreduktion grundar sig på ett antagande ifrån Töreboda kommun att
Lönenämndens kostnader kommer att understiga de budgeterade.
7.) Räddningstjänst Östra Skaraborg. Ramtillskott med 214 tkr utifrån beslut av RÖS direktion.

8.) Teknisk verksamhet. Reduktion med -1 000 tkr utifrån tidigare redovisade uppdrag kring
förslag till verksamhetsanpassningar.

9.) Förskola: Förskoleavdelning personal 1200 tkr + 500 tkr, Guldgruvan 250 tkr.
Grundskola: Kartläggning 500 tkr, anpassad studiegång 1000 tkr, studievägledning 500 tkr.
Iärare 1600 tkr, IKE Fredsberg 225 tkr, hjälpmedel 75 tkr, höjda lärarlöner 500 tkr.
Finansiering från flyktingverksamhet, 2 000 tkr (kartläggning 500 tkr, anpassad studiegång
1000 tkr, studievägledning 500 tkr).

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

=? ';2z itp*

TO-R?L:B;7/&»MUN
'/. 0 "i 'l') -f':".»- I 7

FÖnr ?' i '-aff?

Oppositionens fi5rslag till driftbudget.

11.) Fritidsverksamhet. Ramtillskott med 40 tkr till föreningsbidrag.
12.) Kulturverksamhet. Ramtillskott med 230 tkr till sångpedagog, 30 tkr till kurslitteratur, 50 tkr
till biblioteksupphandling samt 250 tkr till kulturutvecklare.

13.) Individ- och familjeomsorg. Ramtillskott till missbruksvård uppgående till 400 tkr.

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

Observera särskilt att aviserade extra medel till välfärden, preliminärt 18 690 tkr år 2017,
inte finns med i ovanstående sammanställning.
Oppositionens förslag;
Utbildning + 100 avser elevhälsan

Fritidsverksamhet * 200 avser höjning av lokala aktivitetsstödet ,
Kulturverksamhet + 860 avser öppnande av Ungdomens allaktivitetshus.

?h
= [ J«,,+

Omröstningsbilaga, bilaga c Kf § 63/16

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Omröstning
Ja Nej Avstår

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)
Karl-Johan Gustafson (C)

x

Allan Jakobsson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)

x

Linn Brandström (M)

x

Johan Cord (S)

Agneta Bakir (S)

Birgit Sporrong (SD)

Bengt-Åke Johansson (SD)

Pernilla Johansson (C)

x
x
x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)
Ewa Ewaldson (S)

x

Johan Jacobsson (S)

x

Therese Erikson (V)
Marianne Asp-Henrysson (C)

x
x

Ingmar Andhill (S)

x

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

x

Linda Ludvigsson (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (FP)

x

Jan Karlsson (MP)

x

Berit Bergman (S)

x

Marco Terenziani (SD)

x

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Lisa Evertsson (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
18
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§64

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0

111

Dnr KS 2015/00247

Investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2017 och flerårsplan
2018-2019 enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.
2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad investeringsram år 2017, inklusive ombudgeteringar, upp till 20 miljoner
kronor.

Sammanfattning av ärendet

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

Ordföranden redovisade vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 maj
2016 majoritetens förslag till investeringsbudget 2017 och flerårsplan 20182019 (beloppen anges itusen kronor);

Budget och flerårsplan -

2017

2018

500

400

2019

Fastighet
Moholms skola ventilation
Centralskolan

6 000

Vårdcentralen energi

'i soo

Ventilation Kornknarren

1000

Ventilation Kommunhuset

500

Älgarås skola panna

o

2 500

Multisport Centralskolan

500

Byte av tak förskolan Syrenen
R'einvestering skolor/förskolor

900

Centralskolan hus E

2 500
2 000

Gruppbostad LSS, behov år 2018

o

Särskilt boende äldreomsorg behov år 2018

o

'?Justerare

Utdragsbestyrkande

i,;)h/J-

500

700

Idrottshallen

(, 7

1000

1500

Energisparåtgärder
Töreboda camping

/,,[

1500

2 500

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0
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Kommunfullmäktige

forts. Kf § 64

forts. Budget och flerårsplan

2017

2018

En permanent förskoleavdelning Moholm
Ytterligare förskoleplatser i Moholm
(Gruvan)

Ett klassrum Älgarås skola

o
o

l

o

l

Två klasser med grupprum Kilenskolan
Två klasser med grupprum Björkängsskolan
En förskoleavdelning i tätorten (Syrenen)

l

l

Nya behov skola och förskola

2019

4 000
600
o

Teatern renoveringsbehov scengolv

200

Bibliotek anpassning av lokaler

500

Gata

Tillgänglighet HIN

Gata generellt
Trafiksäkerhetsåtgärder
GC-vägar
LED-belysning
Gatubelysning Kilen

200

200

200

2 000

2 000

2 000

300

300

300

1000

1000

1000

2 500
250

Belysning Ridbana

250

Utveckling
Kanalparken

3 500

Gestaltning Centrum

1000

2 000

Gästhamnen

1100

3 000

Lekplatser

1000

1000

Taxefinansiering VA

11 500

Kvävereduktion

o

4 500

11 500

10 000

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, överföringsledning
Övrigt
Växelplattform

2 500

2 500

-2 500

-2500
o

50

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inventarier kommunhuset

'ioo
50

Kost, inventarier, utrustning

iso

IT allmänt

Central IT-miljö

'i ooo

1000

1000

Nätverksinvestering
Vård och omsorg

ioo

100

ioo

Inventarier

800

1000

1000

Kommunstyrelse

Inventarier LSS

300

Inventarier särskilt boende

600

Utdragsbestyrkande
IA

/

Å';'åg

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0

113

forts. Kf § 64

forts, Budget och flerårsplan

2017

2018

2019

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Fritidsgårdar
UV-skydd utemiljö

800

1000

1000

500

500

Inventarier Centralskolan

350

Inventarier nya skol- och förskolelokaler

700
36 000

22 200

Utbildning och kultur

Summa

500
200
500

50 100

Ärendets beredning
Ekonomiberedningens protokoll den 16-17 februari 2016, § 13
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 58
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2016, § 23
Oppositionens förslag till investeringsbudget den 16 maj 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 169
Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2017 och flerårsplan
2018-2019 enligt ekonomiberedningens förslag, bilaga.
Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad investeringsram år 2017, inklusive ombudgeteringar, upp till 20 miljoner
*

*

kronor.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt kommunledningskontoret
att utreda förutsättningarna för att inrätta en inomhusboulebana i kommunen. Uppdraget omfattar förslag om placering av banan och ekonomiska förutsättningar. Utredningen ska vara klar den 1 november 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M), Lars-Åke Bergman (S) och Karl-Johan Gustafson (C): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 64/16

Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

'?Justerare

7

Utdragsbestyrkande
/'

b,V

Ekonomiberedning 2016-05-02. Majoritetens förslag till investeringsbudget.
Bilaga till Kf § 64/16
Bilaga till Ks '5) 169/16

Förslag till inVesteringsbudget 2017 - 2019
Verksomhetsområde/n vesteringsprojekt

Budget20l7 ' Budget 2018

Moholms skola ventilation

50C i

Bu@et 2019

40( )

6 00C

1 50C l 150( l

Ventilation Kornknarren

1 00C

l

l

Centralskolan

Vårdcentralen energi
Ventilation Kommunhuset

500 i 'iooc l

Älgarås skola panna

500

l

:r soo

Energisparåtgärder :.)
Töreboda camping

0
l

;ioc

Idrottshallen

2 soo

Multisport Centralskolan

soo

Byte av tak förskolan Syrenen
Reinvestering skolor/förskolor

goo
2 500

2 50C

Centralskolan hus E

2 000

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

O

l

0

N a behov skols och förskglg

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

o
o
o
4 000
600

Ett klassrum Älgarås skola 7.)

o

Teatern renoveringsbehov scengolv

200

Bibliotek anpassning av lokaler

soo

Gata

Tillgänglighet HIN

200

200

200

2 000

2 000

2 000

300

300

300

GC-vägar

1000

: ooo

1000

LED-belysning
Gatubelysning Kilen
Belysning Ridbana

2 500

Kanalparken 8.)
Gestaltning Centrum 9.)

3 soo
1000

2 000

Gästhamnen

1 100

3 000

Lekplatser

1000

1000

Gata generellt

Trafiksäkerhetsåtgärder

250
250

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

Vetks:eimhetsområde/iwesteringsptojekt- Taxe inansierat VA

Budget 201 7 8udget 201/l

ii soo

äudget 2019

4 soo

Kvävereduktion

11500

io ooo

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden

2 500

2 500

-2 soo

-2 500

VA-plan, överföringsledning ii),)

o

Öy7j5d
Växelplattform

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inventarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning

50
ioo
50
150

IT allmänt:

Central IT-miljö

:r ooo

1000

1000

100

ioo

100

800

1000

:r ooo

Kommunst relse:

Nätverksinvestering
Vård och omsor
Inventarier
Inventarier LSS

300

Inventarier särskilt boende

600

Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Fritidsgårdar
UV-skydd utemiljö

500

Inventarier Centralskolan

:iso

Inventarier nya skol- och förskolelokaler

700

Summa:

soo

:i. ooo

1000

500

500

36 000

22 200

soo
200

50 100

Förklaringar/noter till förslag till investeringsbudget

1.) Tekniska nämnden fåri uppdrag att genomföra en förstudie för potentialen i energisparande åtgärder (EPC). Därefter tas ställning till eventuella investeringsanslag.
2.) Behov av gruppbostad inom LSS aviseras till år 2018. Utreds vidare för fastställande av
investeringsanslag.

3.) Behov av särskilt boende inom äldreomsorg aviseras till år 2018. Utreds vidare för fastställande av investeringsanslag.

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

5.) Behov två klasser och grupprum vid Björkängsskolan föreslås täckas genom nyttjande av
befintliga lokaler vid Aspen Gul under år 2017.

6.) Behov av en förskoleavdelning (Syrenen) i tätorten utreds vidare. Finansieras i särskild
ordning.

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

Ä ( Å( f" ? ? h ä@

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

9.) EVentuellt fl7ttaS investeringsanslag för gestaltning aV centrum år 2018 fram tidSmäSSigt.
10.) Förslag till överföringsledning utreds vidare och flyttas tidsrnässigt utanför
planperioden 2017-2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf§65

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0

114

Dnr KS 2016/00009

Ändringar i Styrmått och Åtaganden
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket (2016-2017), Välkommen till framtiden - Töreboda 2030, Tillväxt - Trygghet - Tillsammans,
bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 bland annat fö5ande;
> Kommunfullmäktige antar upprättade förslag till;
* Vision "Välkommen till framtiden - Töreboda 2030"

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

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

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

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

'?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0

115

forts. Kf § 65
Beslutsundedag

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

Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 170
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket (2016-2017), Välkommen till framtiden - Töreboda 2030, Tillväxt - Trygghet - Tillsammans
med den av Mikael Faleke (M) föreslagna redaktionella ändringen, bilaga.

(Ändringen är införd i dokumentet.)
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf§ 65/16
Expedieras till;
Töreboda kommuns nämnder
Töreboda kommuns chefer
Ekonomikontoret

'?}usterare
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Utdragsbestyrkande
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Bilaga till Kf § 65/16

Törebodas målpaket 2017
Välkommen till framtiden - Töreboda 2030

TI LLVÄXT - TRYGG H ET - TI LLSAM MANS
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Innehåll
Styrprocess i Töreboda

3

1 Invånare/Brukare

4

2 Medarbetare

8

3 Ekonomi

10

4 Utveckling
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Styrprocess i Töreboda
Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande mål).
Begäran är indelad i fyra perspektiv; Invånare/brukare, Medarbetare, Ekonomi och Utveckling.
Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver vad
kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden.
Kommunstyrelsens åtagande beskriver en konkretisering av Begäran riktat till varje specifik
verksamhet. Åtagandet är mätbart genom styrmått. Under året ska verksamheterna arbeta för en ökad
måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till Åtaganden och Styrrnått.

Vision
2030

Kommunfullmäktiges
Begäran

Uppföljningsnivå2

Mål och resurser

Kommunstyrelsens

Åtagande och s%rrnått
Uppföljningsnivå 1
Verksamhetens

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

'!'

.

I Töreboda kommun kan man bo, leva
och verka i en trygg och säker miljö
dygnets alla timmar - överallt
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Töreboda kommuns elevertrivs och har Resultaten från SKL:s elevundersökning
en positiv syn på skolan och
undervisningen

föråk8förbättrastill minstmedelvärdet

Alla som äter i någon av Törebodas

Alla kök är godkända med avseende på

verksamheter vet att köken håller en

Iivsmedelssäkerhet

i Sverige.

hög hygienisk kvalitet

Alla transporterfr'åmjar säker
Iivsmedelhantering och hållbar
utveckling

Alla transporter av varm mat håller
varmhållningstiderna

Töreboda kommuns invånare känner

Andel som känner sig trygga utomhus är
högre än medelvärdet i Sverige.

trygghet i sin vardag

Andel som kännersigtrygga och säkra
mot hot, rån och misshandel är högre än
medelvärdet i Sverige.
Andel som kännersigsäkra motinbrotti
hemmet är högre än medelvärdet i
Sverige.
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1.2 Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är mjjda med kommundens
insatser och service
s

:

'

:

:

r
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'

Brukarna känner förtroende för

Brukare av våra tjänster är nöjda med

verksamheterna och är nöjda med

kommunens verksamhet

i

a!
Minst 90% är nöjda med hemtjänsten
Minst 85% är nöjda med lunchlådan i
hemtjänsten
Minst 85% är nöjda med maten på

kommunens insatser och service

I

särskilt boende

Minst 90% är nöjda med särskilt boende
Töreboda kommuns elever i

Resultaten på nationella provi åk 3

grundskolan når godkända betyg för
gymnasiebehörighet

förbättras till minst medelvärdeti

Sverige
Resultaten på nationella prov i åk 6
förbättras till minst medelvärdeti

Sverige
Resultaten på nationella prov i åk 9
förbättras till minst medelvärdeti

Sverige
Andelen behöriga elever till något
nationellt program på gymnasiet ökar till
minst medelvärdeti Sverige
Töreboda bibliotek stimulerartill

Antalet besökare både fysiskt och
virtuellt ökar med minst två procent
Uppnått Minst 80 procent av
vårdnadshavarna är nöjda eller ganska
nöjda med verksamheten

Iäsning och främjarläsutveckling
Töreboda kommuns förskolor och

fritidshem erbjuder en trygg,
stimulerande och utvecklande miljö
Matgästen i T6reboda kommun erbjuds
en positiv matupplevelse. Matgästerna
upplever att de får vällagad, hälsosam

Nöjda matgäster 85%

och varierad kost.

Alla som ärin kontakt med någon av

Kontaktviatelefon minst

kommunens representariter via telefon

medelvärdeti Sverige nöjda

upplever sig väl bemötta.

Medborgare som skickar en enkel fråga
via e-post får svar inom två arbetsdagar
Kommunens medborgare är nöjda med

Minst-medelvärdeti Sverige av
medborgare får svar på e-postinom två
arbetsdagar
Nöjdhet med webbinformation minst

webbinformationen

medelvärdeti Sverige

Töreboda kommun reg,istrerar i och
använder nationella kvalitetsregisteri
syfte att styra mot förbättringsåtgärder

Töreboda kommun ska nå minst 70%

täckningsgrad i Svenska palliativregistret
Andel som får sin smärta skattad med

validerat smärtskattningsinstrument
enligt Svenska palliativregistret.
Andel som får brytpunktssamtal enligt
Svenska palliativregistret
Andel av de som uppvisar någon form av
risk enligt Senior alerts riskbedömning

som får minst en förebyggande åtgärd
planerad
Andel av de personer där arbetssättet
med NPI-skattningar används som
uppvisar symtomförbättring med minst
10 poäng.

rr
vvr

I

Q
?

W

?
5

,, a'i

?t, , blRk

l
r

7
?

i
l

1.3 / Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl
psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor
:

a

:

I Töreboda kommun skapas
förutsättningar förlivsvillkor som

-

r:
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Andel personer som upplever psykiskt

Det psykiska välbefinnandet förbättras

välbefinnande ökar

med 3% jämfört med tidigare mätning.

stimulerartill såväl psykiskt som fysiskt
välbefinnande liksom sunda matvanor

Hälsotillståndet förbättras med 2%
Andelen personersom upplever
förbättrat självskattat hälsotillstånd ökai jämfört med tidigare mätning

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar
till individens oberoende och

Upplevelse av oberoende bland
personer med insatser enligt LSS är

självständighet

högre än 90%

Hur har brukarens situation Bräridrats
sedan denne fick kontakt med individ-

och familjeomsorgen i kommuen?
Minst 95% avinvånare med hemtjänst
ellersärskiltboend harvalt

kontaktpersonal.
Alla brukare inom hemtjänst,
dagverksamhet, särskiltboende,
gruppbostad, daglig verksamhet eller
personlig assistans har en aktuell
enomförande lan.
Andelen invånare 65 år och äldre som

har hemtjänst eller bori särskilt boende
ärlägre än 12 %
Bruket av tobak, alkohol och narkotika

Användandet av narkotika minskar med

hos ungdomar minskar

2% jämfört med tidigare mätning.
Användandet av alkohol minskar med

2% jämfört med tidigare mätning
Andelen individer med fetma minskar

Andelen individer med fetma minskar

med 4% jämfört med tidigare mätning.
Olämpliga läkemedel 75årochäldre

Töreboda kommun ska verka för en god
Iäkemedelsbehandlingföräldre

Användning av antipsykotiska
läkemedel 75åroch äldre.

lOellerflerläkemedel 75årochäldre
Töreboda kommun skall verka föratt alla Andel elever som deltari kulturskolans

elever7-15årskall ha möjlighetattdelta verksamhet 7-15 år är högre än
i kulturskolans verksamhet.
medelvärdet i Sverige.
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1.4 Töreboda är en öppen och tillgänglig kommun
:

'
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Töreboda är en öppen och tillgänglig

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån

Väntetid till särskilt boende ärlägre än

kommun

individens behov

30dagar
Handläggningstiden för beslut om
ekonomiskt bistånd är lägre än 15 dagar

Medborgare som tar kontakt med

Direkt svarvid telefonkontakt minst 50%

kommunen via telefon får ett direkt svar

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

Åtagande
Styrmått
Medarbetare upplever att närmaste chef Medarbetarna känner att de har

framgångsrik arbetsgivare, som ser

visarförtroende .

Begäran

betydelsen av medarbetarnas goda
hälsa och välbefinnande, som grund för
att leverera bra tjänstertill
medborgarna

l

förtroende. Minst 80% nöjda

Medarbetare upplever att arbetet känns Medarbetare upplever sitt arbete
meningsfullt
meningsfullt. Minst 80% nöjda
Medarbetarna har den fysiska förmåga
Risk eller stor risk för ohälsa ärlägre än
som behövsförsittarbete

30%

Medarbetarna har en hög frisknärvaro

Frisknärvaron är minst 95%

2.2 / Töreboda kommun har alla medarbetare samma möjligheter och rättigheter att
komma till tals, delaktighet präglar verksamhetei-na
:

a

:

-

-
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ITörebodakommunharalla

Genom arbetsplatsträffargörs alla

medarbetare samma möjligheteroch
rättigheter att komma till tals,
delaktighet präglar verksamheterna

medarbetare delaktiga i
verksamhetsfrågor (till exempel måloch budgetarbetet och
arbetsmiljöarbetet).

:

i

Alla verksamheter har regelbundna
arbetsplatsträffar där verksamhetsfrågor
Iyfts

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

r. å T!. '. Å'JTT!i;

Alla medarbetare kännersig väl

Medarbetarsamtal/Iönesamtal

All tillsvidareanställd personal har haft

informerade om vårVisiorr

genomförs med all personal

samtal med chef

"Välkommen till framtiden"

Värdegrund och de mål som gällerför
respektive verksamhet
Vi arbetar med att ta till oss och anpassa Medarbetarsamtalet är kopplattill
oss till kommunens värdegrund
värdegrunden. Medarbetare är
välinformerade och Brstår

värdegrunden.
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2.4 Medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för deras uppdrag
:':-r:i
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Medarbetarna får den

Töreboda kommuns medarbetare har

kompetensutveckling som kråvs för
deras uppdrag

rätt formell kompetens för sina uppdrag undervisari varje enskilt ämne-skall vara
minst medelvärdeti Sverige.

Andel legitimerade lärare som

Andelen legitimerade förskollärare
inom förskolan skall vara minst

medelvärdet i Sverige.
Andelen pedagogiskt utbildad personal
inom fritidshem skall vara minst

medelvärdet i Sverige.
Andel personal inom äldreomsorgen
som har rätt kompetens är minst 90%
Andel personal inom LSS och
socialpsykiatri som har rätt kompetens
är minst 90%
Alla socialsekreterare som arbetarinom

barn- och ungdom har rätt kompetens
Medarbetare ärinsatta i sin arbetsplats

rr
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Medarbetare känner siginsattai
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3 Ekonomi
3.I Töreboda kommun har en stabil ekonomi med budget i balans
: ' : - - 3 , a ÅÄ
Töreboda kommun haren stabil

Töreboda kommun verkarfeir att budget

ekonomi med budget i balans

fördelas till rätt nivå och att

;

s

Andel budgetansvariga med budgeti
balans är lägst 75%

budgetansvariga vill och kan redovisa ett
resultat som är bättre än budget

3.2 Årets resultat uppgår till två procent i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag
: , ,a a
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Årets resultat uppgårtill två procenti

Årets resultatuppgårtill 2%

förhållande till skatteintäkter och

generella statsbidrag

3.3 In vesteringar finansieras i första hand med egna medel
m"a4i
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Investeringarfinansierasiförsta hand av

med egna medel

egna medel.
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Investeringarfinansieras i första hand
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4 Utveckling
4.I I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagare och näringsidkare nöjda med
kommunens service

:

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

i

Q

a

J

Samverkan med det lokala näringslivet

är en del av underlaget elever erbjuds
införval avfortsatt utbildningoch
yrkesval
Företagare och näringsidkare är nöjda
med kommunens service och attityder

SerVlCe

i

s

Minst 90 procent av eleverna är nöjda
ellerganska nöjda med sin
studievägledning
Totala rankingen i Svenskt näringslivs
Företagsklimat 75 högst rankade

' 4.2 Vi uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap

«

r

Begäran
Vi uppmuntrar nytänkande och

r

Åtagande

och näringslivets fortsatta utvecklingi

Styrmått
Antalet privata arbetstillfällen i
företagen i kommunen skall bebehållas

kommunen

till minst 1700.

Att arbeta med att främja företagandet

entreprenörskap

)

Antalet privata arbetsställen i
kommunen skall bibehållas till minst 1
300i kommunen

Antalet nystartade företag ökartill minst
4,5 företag/l000invånare (2014 3,78

4.3 Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer
där det är välordnat, snyggt och tryggt
: ' a - r- i Xr«T ' Å ii ii
Töreboda kommun erbjudertrivsamt
Detaljplaneringskerförnya
boendeförallagenerationeriattraktiva bostadsområden utmed Göta kanal
miljöerdärdetärvälordnat, snyggtoch Infrastrukturinvesteringar, gator, VA,
tl'Yggt
parker m.m. i nya bostadsområden
genomförs

{

Detaljplanerantasi KF
Färdigställa gatoroch VA

Nya lägenheter uppförs i centrala

Minst 30 nya bostäder i kanalparken
projekteras och marknadsförs.
Riktad information ges till intressenter.

Töreboda

Kommunen arbetarfram en god

planberedskap för olika former av
boende på attraktiva områden i hela

Aktuella detaJplaner som medger
bostadsbyggnation i hela kommunen.

kommunen
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4,4 Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt
och ekonomiskt. Vi hushållar med våra resurser och väi-nar om vår miljö
" : -. t J §g'7'!fm a s iH
«
Vi arbetarfören hållbar
Alla verksamheter arbetar aktivt och
Samtliga förvaltningar/verksamheter har
samhällsutvecklingurdetre
perspektiven ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Vi hushållar med våra

resurseroch värnarom vår miJö

strukturerat med att minska sin

senast juni månad 2017 antagna planer
med mål och strateg,ierBr hållbar
utveckling

miljöpåverkan samt bidrartill att
Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Vid livsmedels upphandlingar skall
Iokalproducerade varor prioriteras.

Andel livsmedel som är

lokalproducerade skall öka.

Allaverksamheterarbetarförmer

Alla verksamheter har utsedda och

hållbaroch ekonomisk konsumtion

utbildade inköpssamordnare.

4.5 Den goda servicen bygger på nära samverkan mellan kommun, näringsliv och
föreningar
r

:
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-

Den goda servicen bygger på nära
samverkan mellan kommun, näringsliv
och föreningar

:

i
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Töreboda kommun utvecklar

Näringslivsprogrammetfärdigställs

kontinuerligt samverkan mellan

under 2016,

kommun, näringsliv och föreningar.

4. 6 Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättnir'ig
:

:

.

Vi serturism- och besöksnäringen som
en tillväxtfaktor med ökad omsättning

.

i
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År-2016 rapporte'rar fem stycken

Årl:menrapporterarfemstycken '

boendeanläggningar
inkvarteringsstatistiktill Statistiska
Centralbyrån

inkvarteringsstatistiktill Statistiska
Centralbyrån

boendeanläggningar

Under-20l6finns minsttio stycken aktiva Det skall finnas minst tio stycken aktiva
besöksnäringsföretagare i
besöksnäringsföretagare i
webbverktyget basetool
webbverktyget basetool
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4. 7 / Töreboda kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder har en
egenförsörjning

i

Begäran
I Töreboda kommun ges förutsättningar

J

Åtagande
harfull sysselsättning bland annat

egenförsörjning

genom en aktiv lokal arbetsmarknad.

än65%.

l

förattallai arbetsförålderharen

Styrmått
Andelen inskrivna på AMU som går
vidare till arbete eller utbildning är mer

Töreboda kommun strävar efter att alla

l

Mer än 60% av invånarna bedömer att
detfinns bra möjligheterattfåarbete
inom rimligt avstånd.
Mottagningsenheten skall arbetat aktivt
med att nyanlända i kommunen efter sin
etableringsperiod på två år ska ha en

Målsättningen är att 70% av nyanlända
som befinner sigi arbetsför ålder ska

efter etableringsperioden och
gemensamma insatser från Töreboda

sysselsättning eller studier som ökar

kommun och samverkansparkner ha
egen försörjning.

deras möjlighetertill egenförsörjning.
Vuxenutbildningen skall arbeta aktivt

Minst 50% av SFI eleverna ska vara klara
med attallai arbetsförålderges
möjlighet till att studera för att gå vidare med utbildningen efter 15 månader
Minst90%aveleversombörjar
till yrkesutbildningar.
grundläggande vuxenutbildningi
engelska ska klara utbildninginom 6
månader

Minst 90% av eleversom b6r3ar
grundläggande vuxenutbildningi
svenska ska klara utbildninginom 8
månader

Minst 90% av elever som börjar
grundläggande vuxenutbildningi
matematik ska klara utbildninginom 6
månader
Töreboda kommun arbetar för att öka

Andelen elever som fullföljer sitt
gymnasieprogram inom fyra år-skall vara
minst medelvärdeti Sverige.
Andelen eleversom läser på högskolan
inom tre åreftergenomförd
gymnasieutbildning skall vara minst
medelvärdet i Sverige.

andelen som studerarvidare på högre
utbildning

Andelen personerinom LSS personkrets, Personer med arbete utanför
som har arbete/sysselsättning utanför
Dagcenterverksamheten
dagcenterverksamheten ökar
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§66

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2016/00112

Reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun med den ändringen att parentesen
efter ordet "drama" i andra stycket under rubriken "Mål" på sidan 4 tas bort.
Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 45
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 april 2016, § 48
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 157
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 maj 2016, § 62
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 200
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun.

'?Justerare

Utdragsbestyrkande
/)-1
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forts. Kf § 66
Förslag till beslut på sammanträdet

Marianne Asp-Henrysson (C): Parentesen efter ordet "drama" i andra stycket
under rubriken "Mål" på sidan 4 i förslaget till Barn- och ungdomskulturplan,
tas bort. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång för Marianne Asp-Henryssons (C) ändringsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Marianne AspHenryssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.

Expedieras till;
Rektorerna

Barn- och utbildningschefen
Bibliotekschefen
Kulturskolchefen
Kultursamordnaren
Intendent P. Kersna
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Justerare
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Dnr KS 2016/0141

Delegation av rätten att fatta beslut om generellt eldningsförbud
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

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

Frågan om meddelande av generellt eldningsförbud har tidigare bedömts

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

Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår, mot bakgrund av detta, att respektive medlemskommuns fullmäktige beslutar att delegera rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud, i enlighet med bestämmelserna i förordningen om skydd mot olyckor, till kommunstyrelsen. Vidare föreslås att kommunstyrelsen delegerar rätten att meddela föreskrifter om eldningsförbud till
kommunchefen/kommundirektören, eller den som är i dennes ställe, att efter
samråd med räddningschefen för kommunalförbundet, eller den som är i
Utdragsbestyrkande

Justerare

,/a?-i <

j.shii

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0

119

forts. Kf § 67

dennes ställe, meddela föreskrifter om eldningsförbud helt eller delvis mot
eldning utomhus. Delegationen bör också omfatta möjligheten att meddela
avsteg från eldningsförbudet (exempelvis för yrkesmässig hyggesavbränning).

Enligt samma paragrafi förordningen om skydd mot olyckor får en länsstyrelse meddela motsvarande föreskrifter för hela eller delar av länet. Beslut

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

Inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg fö5er prognoserna för risk
för brand i skog och mark. Inre befäl kan efter samråd med räddningschefi
beredskap rekommendera utsedd beslutsfattare i en medlemskommun att

utfärda föreskrift om eldningsförbud. Innan beslut om eldningsförbud aktualiseras kan omständigheterna vara sådana att det avråds från eldning utomhus. Sådan avrådan kan lämnas av räddningstjänstförbundet.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap noterar i sin skrift "Ansvar,
samverkan, handling (dnr 2015-954, 2016-03-31 ) att bemyndigandet att utfärda föreskrifter om eldningsförbud även medger föreskrifter som förbjuder
viss verksamhet eller vissa arbetsmoment (exempelvis markberedning som
ger upphov till gnistbildning).

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

Koppling av eldningsförbud till viss brandrisk bör helt undvikas då brand-

riskprognosen på dagsbasis kan variera över ytan och mellan delar av en
kommuns geografiska område. Meddelande om generellt eldningsförbud för
viss tidsperiod oavsett brandrisken i skog och mark är enligt jurister på
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap inte möjligt.

?Justerare
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Beslutsunderlag

RÖS direktions beslut den 31 mars 2016, § 37
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 93
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 186

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

munernas kommunstyrelse förslageti syfte att det fastställs i respektive kommunfullmäktige.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun delegerar rätten att fatta beslut om

generellt eldningsförbud enligt förordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS
2013:789) till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade vidare, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att vidaredelegera rätten till kommunchefen eller

den som är i dennes ställe, att efter samråd med räddningschefen eller den
som är i dennes ställe, fatta beslut om generellt eldningsförbud helt eller delvis utomhus i kommunen, samt om liknande förebyggande åtgärder mot
brand. Delegationen omfattar också möjligheten att meddela avsteg från eldningsförbudet (exempelvis för yrkesmässig hyggesbränning).
Expedieras till;
Kommunchefen

Räddningschefen
Barn- och utbildningschefen
Ekonomichefen
Intendent P. Kersna
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0268

Besvarande av motion om belysning längs gång- och cykelväg inom
Kilenområdet
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar motionen om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet och uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra
projektet med ny belysning.
2. Projektet finansieras genom förskottering av kostnaden från något annat
projekt som finns beslutat under 2016 och som inte kommer att bli genomfört. Sedan återförs beloppet till det aktuella projektet under 2017.
Den ökade driftskostnaden får tas inom befintlig kostnadsram då driftskostnaderna beräknas minska när gatubelysningen byts till LED-lampor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att så snart beslutet
vunnit laga kraft, förbereda och installera gatubelysningen i det aktuella
området, så den står klar när den mörka årstiden infaller.
Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Bergman (S), Hans Thorsell (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S) har
lämnat in en motion om belysning längs cykelvägen inom Kilenområdet, bilaga. Av någon anledning saknas belysning längs cykelvägen från Almvägen
mot Lindvägen och därefter mellan Korpstigen och Fasanstigen och i90 graders vinkel förbi Svanstigen/Transtigen till Sötåsenvägen. I motionen yrkas
att tekniska nämnden får i uppdrag att snarast beräkna kostnaden för belysning på den angivna sträckan.

Verksamhet teknik har utrett frågan kring belysning och tittat på vilka kostnader som ny belysning innebär enligt motionens förslag. För att öka säkerheten och tryggheten på våra gång- och cykelvägar är det viktigt med god belysning. Ofta sker belysningen på gång- och cykelvägar gemensamt med belysningen längs gatorna. I detta fall ligger denna gång- och cykelbana inte i
anslutning till några vägar och saknar egen belysning vilket innebär att den
kan upplevas som osäker och otrygg. Den sträcka som det handlar om är cirka

?Justerare
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450 meter lång. För att belysa krävs cirka 14 stolpar som förses med armaturer med LED-belysning. De kostnader som uppförandet medför är dels en investeringskostnad på cirka 252 000 kronor samt en ökning av den årliga
driftskostnaden med 700 kronor/år för underhåll och 1600 kronor/år för
energiförbrukning, totalt 2 300 kronor/år. Verksamhet teknik ställer sig positiva till att gång- och cykelvägen i motion förses med belysning. För att kunna
genomföra detta behöver medel tilldelas gatuavdelningen för att täcka investeringskostnaden samt de ökade driftskostnader som ytterligare belysning
medför.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2015, § 161
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 8
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 86
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 95
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 188

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

1. tillstyrka förslaget om att belysa gång- och cykelvägen i Kilenområdet
mellan Sötåsenvägen och Almvägen.
2. uppdra till tekniska nämnden att genomföra projektet med ny belysning
3. projekten kan genomföras först när gatuavdelningen tilldelats investeringsmedel med 252 000 kronor samt att den årliga ramen för
driftskostnader för gatubelysning utökats med 2 300 kronor/år.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar motionen om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet och uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra
projektet med ny belysning.
Projektet finansieras genom att tekniska nämnden tilldelas investeringsmedel med 250 000 kronori 2017 års budget (enligt kommunstyrelsens
förslag den 25 maj 2016). Den ökade driftskostnaden får tas inom befintlig kostnadsram då driftskostnaderna beräknas minska när gatubelysningen byts till LED-lampor.
*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att
så snart beslutet vunnit laga kraft, förbereda och installera gatubelysningen i
det aktuella området, så den står klar när den mörka årstiden infaller. Pro-

jektet finansieras genom förskottering av kostnaden från något annat projekt
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som finns beslutat under 2016 och som inte kommer att bli genomfört. Sedan
återförs beloppet till det aktuella projektet under 2017.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång för Lars-Åke Bergmans (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Åke
Bergmans (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.
Bilaga Kf § 68/16
Expedieras till;
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
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Motion om belysning iängs gång- och cykelväg på Kiienområdet

Av någon oförklarlig anledning saknas belysning föngs cykelvägen från A!mvägen mot
Lindvägen och därefter mellan Korpstigen och Fasanstigen och i90 graders vinkei förbi

Svanstigen/T ranstigen tili Sötåsenvägen. Kan detta helt enkelt blivit bortglömt när området
bebyggdes för ca 45 å r sedan ? Av säkerhets- och trygghetsskäl är ju belysning viktig.
[)arfOr 'frkar V!

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

Töreboda den 1 4 aecember 2015

{Ll : u ?- <

Lars-Ake Bergi
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Anne-Chariotte Karlsson (s)
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Besvarande av motion om införande av en "Individnämnd"
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige ger beredningen för den politiska organisationen inför
nästa mandatperiod i uppdrag att utreda införande av en Individnämnd i enlighet med motionärernas förslag. Kommunfullmäktige anser därmed motionen om införande av en "Individnämnd" besvarad.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2015, § 162
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 11
Nya moderaternas yttrande den 25 januari 2016
Socialdemokratiska fullmäktigegruppens yttrande den 25 februari 2016
Vård- och omsorgsutskottets yttrande den 11 april 2016, § 53
Centerpartiets partigrupps i Töreboda yttrande den 21 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 99
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 191
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera motionen
till kommunledningskontoret för utredning och yttrande och till partigrupperna och Vård- och omsorgsutskottet för yttrande senast den 27 april 2016.
Nya moderaterna skriver att Töreboda kommun sedan länge har en modell
för hur vi hanterar förändringar i den politiska organisationen. Den utgår
ifrån att man inför varje ny mandatperiod går igenom den politiska organisationen och lägger eventuella förslag på förändringar. Det innebär att kommunen undviker att göra förändringar under pågående mandatperiod om det
inte är nödvändigt av skäl som vi inte kan påverka. Den organisation som vi
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har idag fungerar väl och skillnaden mot det förslag som Vänsterpartiet föreslår är marginell. När det gäller sekretessfrågan så kommer den på sikt att
förändras så att varje ledamot som hanterar sekretessärenden kommer att
via personlig inloggning få tillgång till dessa handlingar. Nya moderaterna avstyrker därför förslaget om att inrätta en individnämnd.
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen tror att ett visst värde att införa en
individnämnd föreligger, dock anser gruppen att man inte bör gå in och ändra
i en politisk organisation mitt under en mandatperiod. Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen föreslår att en beredning snarast tillsätts med representanter från majoriteten och oppositionen, där man dels utvärderar nuvarande
organisation, lägger förslag till framtida organisation samt ser över de politiska arvodena inför nästkommande mandatperiod. Beredningen bör starta
sitt arbete senast hösten 2016 för att i god tid vara klara med förslag till organisation så att beslut kan tas i fullmäktige innan valarbetet 2018 startar.
Gruppen bör bestå av fem personer, tre från majoriteten och två från oppositionen.

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

*

Centerpartiets partigrupp i Töreboda motsätter sig inte införandet av en individnämnd. Fördelen kan vara att även familjerättsfrågor behandlas i en
mindre krets. Med den organisation vi har nu så skulle Vård- och omsorgsutskottet också vara Individnämnd då myndighetsbeslut måste fattas av nämnd.
Detta görs rent praktiskt genom att kommunfullmäktige utser samma personer i Individnämnden som de som är valda till Vård- och omsorgsutskottet.
Det är viktigt att förebyggande socialt arbete och myndighetsbeslut hanteras
av samma nämnd eller utskott för att organisera våra insatser på ett för våra
kommuninvånare effektivt och väl fungerande sätt.
Kommunsl.rrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om införande av en "Individnämnd".
Kommunstyrelsen beslutade vidare att tillsätta en beredning för utvärdering
av nuvarande organisation och för att lämna förslag till politisk organisation
samt arvoden för nästa mandatperiod. Beredningen bör starta sitt arbete senast under hösten 2016.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Thorsell (S): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige
ger beredningen för den politiska organisationen inför nästa mandatperiod i
uppdrag att utreda införande av en Individnämnd i enlighet med motionärernas förslag. Kommunfullmäktige anser därmed motionen om införande av en
"Individnämnd" besvarad.

Mattias Faleke (V): Bifall till motionen och till Hans Thorsells (S) tilläggsyrkande.

Mikael Faleke (M), Lars-Åke Bergman (S) och Karl-Johan Gustafson (C): Bifall
till Hans Thorsells (S) yrkande.
Bengt Sjöberg (M): Avslag på Mattias Falekes (V) yrkande om bifall till motionen. Bifall till Hans Thorsells (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång för huvudförslaget
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Hans
Thorsells (S) yrkande och Mattias Falekes (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar Hans Thorsells (S) yrkande.
Beslutsgång för Hans Thorsells (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Hans Thorsells
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Bilaga Kf§ 69/16

Expedieras till;
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchefen
Personalchefen

hiigxt'
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Bialga till Kf F3 69/16

Bilaga till Ks § 191/16
Bilaga till Uu §99
Bilaga till Uu § 11/16
Bilaga till Kf F3 162/15
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Ti!l kommunfullmäktige i Töreboda
Motion från Vänsterpartiet iTöreboda om införande av "individnärnnd?

Vänsterpartiet i Töreboda förestår att Töreboda kommun inför en individnämnd som tillägg till nuvarande

politiska organisation. Individnämnden ansvarar för rnyndighetsutövning inom tndivid- och famiijeomsotg,
hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd där sekretess föreligger.
Vänsterpartiet anser att en sådan nämnd skulle innebära ett rättssäkrare och mer integritetsskyddande
arbetssätt i hanteringen av sekretessbelagda ärenden på individnivå och annan sekretessbelagd information till
nämnd.

Individnämnden bör bestå av högst fem ordinarie ledamöter där ersättare endast tjänstgör då ordinarie
ledamot är förhind rad, och att de ti(Ihörande handtingarna skickas ut endast till ordinarie iedamöter, som själva
ansvarar för att eventueil ersättare får ta del av dem. De hemliga handiingarna samlas in efter avslutat
sammanträde och förstörs på samma sätt som sker idag, eller på ett annat framtida säkert sätt.
Bakgrund

I Töreboda kommuns politiska organisatiori är Kommunstyrelsen åveri rnotsvarande socialnämnd. Detta

innebär att Kommunstyrelsen måste fatta vissa beslut på individnivå med sekretess som myndighetsutövarei
de fall där lagstiftning inte tillåter beslut på delegation till utskott eller tjänsternän.
Försiaget skulle innebära att en krets bestående av fem förtroendevaida i stäilet för femton plus femton (åt ta
del av och besluta i sekretessärenden, och ansvariga tjänstemän kan också på ett tryggare sätt se till att
sekretesshandlingar samlas in och försU5rs efr:.er ärendehantering.
Förslaget innebär också att vård- och omsorgsutskottets ersä«are skul)e kunna beredas tiliträde till utskottets

sammanträde, då inga sekretessärenden skulle behöva behandlas där, vilket Vänsterpartiet anser skulle öka
den politiska demokratin.
Vi yrkar däför:

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

För Vänsterpartiet Töreboda
Therese Eriksson
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Besvarande av motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige uttalar att minst 50 % av kommunens fordonspark ska
vara oberoende av fossila bränslen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Redan 2014 slutade Töreboda kommun att köpa/ leasa rena bensin- eller diseldrivna personbilar utan avtalar endast om elhybrider. I dagsläget klarar
inte batterikapaciteten för eldrivna fordon kommunens behov av längre
transporter. En inventering av körsträckor behöver göras innan ett utbyte av
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fordon sker. Vintertid förkortas räckvidden för en elbil då kylan påverkar
batterikapaciteten negativt. Kommunens verksamheter måste kunna förlita
sig på fullgod räckvidd då elbilarna har en snittkörsträcka vintertid på cirka
10 mil. En jämförelse av driftkostnader vid övergång till rena elfordon är
framtagen av ekonomiavdelningen:
Om man jämför TCO (Total Cost of Ownership) mellan de vanligaste hybridbilarna som kommunen idag köper med de alternativa el-bilarna innebär det
rimligtvis en kostnadsökning på drygt 2 mi5oner kronor under tre år. Antagande om en bilpark på 35 bilar och samma bränsle/el-priser.
Bilmodell

antal bilar

hybrid

elbil

Små

20

1831380

3 417 057

1585 677

Mellan

15

1604 785

2 274 918

670 133

3 436 165

5 691975

2 255 810

förändring

Total kostnad tre år

Elbilsekonomi handlar i huvudsak om värdeminskning och bränslepriser,
därtill kommer eventuella skillnader i service och reparationer, vilket inte tas
upp av TCO. Den stora fördelen- mi5önyttan- är det svårt att sätta ett pris på.
Laddinfrastruktur:
Alla eldrivna bilar måste ha daglig laddning vilket innebär en investering i
laddstationer. Varje laddstation kan hantera två bilar åt gången. Där befintliga eluttag för motorvärmare finns kan man enkelt konvertera för elbilsladdning till en kostnad av 7 000 - 8 000 kr per uttag. Bilen laddas då på ca 8 timmar. Behöver man sätta upp en ny laddplats kostar det 25 000- 50 000 kr beroende på nuvarande infrastruktur. Bilen laddas då på cirka 4 timmar. En
snabbladdningsstation kostar från 150 000 - 400 000 kronor. Laddningen
går på cirka 40 minuter. Det tillkommer även kostnader för laddinfrastruktur.

Skäl för det föreslagna beslutet

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

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 april 2015, § 46
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Utvecklingsutskottets protokoll den 27 maj 2015, § 110
Tekniska nämndens protokoll den 13 oktober 2015, § 231
Energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborgs och trafikhandläggare
Marie Djupfeldts tjänsteskrivelse den 15 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 100
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 196
Energi- och klimatrådgivaren och trafikhandläggaren föreslår att motionen
avslås.

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 maj 2016 fö5ande;
Kommunfullmäktige uttalar att elbilar blir en del av Töreboda kommuns fossila fordonspark. Motionen anses därmed vara besvarad.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uttalar att minst 50 % av kommunens fordonspark ska
vara oberoende av fossila bränslen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Nord (C) och Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anna-Karin Holgersson (S): Ärendet återremitteras.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige avgör ärendet idag.
Bilaga Kf § 70/16

Expedieras till;
Tekniska nämnden
Kommunchefen

Upphandlingsansvarig
Socialchefen
Enhetssamordnare U. Oit

Barn- och utbildningschefen
Platschef AME
Ekonomichefen

Energi- och klimatrådgivare T. Skagenborg
Trafikhandläggaren
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Bilaga till Uu §100
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Motion om övergång till eldrifti kommunens bilflotta

Enligt en nypublicerad svensk sammanställning har priset pf+ batterikapacitet sjunkit m5icket

snabbare än förväntat sedan 2006. Detta har i sin tur bäddat Eör en revansch För elbilen efieren

nästan exakt 100 år Ifög frånvaro. Utvecklingen har nu nått en punkt där det fir lika eller mer

ekonomiskt att äga en elbil som att äga en konventionell bil med förbränningsmotor. Flera
kommuner och regioner har redan tagit ett antal steg Eör att öka elbilars närvaro på de svenska
vägarna, vilket glort: att rena elbilar ny4igen gätt om hybridbilar t försäl)ningstal. I Töreboda har
vi sedan tidigare, genom en Centerpartistisk motion, tagit beslut om att resa kommunens första
publika laddstolpe. Nu vill vi i Centerpartiet att Töreboda kommun också tar nästa naturliga

steg: att elektrifiera den kommunala bilfloitan.

Elbilens Ear«lela.r jämte sin konventionella motsvarighet är mföga, några av dem listas i bilaga 1.
Det fir tydligt att elbilen kan innebära en potentiell revolution Eör en landsbygdskommun som
Töreboda. Elbilens I%a driftskostnader kan eLiminera den ekonomiska anledningen till fl)itt
ErtmEör pendling till arbete, skola och service. Det bör alktså i högsr?a grad ligga i Törebodas
intresse att driva på Eör en positiv utveckling för elbilen. En öve?rg'ang till elbilar i

sierksamheterna och uppförande av nödvändig laddinfrastruktur i kommunen skulle sannolikt
bidra till bäme totalekonomi och ökad benägenhet bland kommunens invånare att s)älva
överväga eldrift i sin nästa bil. Värdet ;isr god publicitet och bevisad framåtanda ska inte heller
underskattas, samtidigt som kommunen får en grön proFtk. Dessutom finns investeringssföd att
söka, bland annat från regeringens nyavsatta medel för lokala och regionala klirnatinvesteringar.
J ag EöresUr därmed:
att

att

de fossildrisina person- och transportFordonen i Töreboda komrnuns verksarnheter
(:»5rts ut tiil eldrivina motsvarigheter iiid kornrnande upphandkingar.
nödvändig laddinfrastruktur uppFörs för verksamheternas behov.

Töreboda 2015-04-27

:$.J lti4Danie.l Nord

Centerpartiet i Töre:boda
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Säkerhetspolitiskt hållbar. Elenergi kan produceras inom landet vilket minskar vått
beroende av omvärlden, specie{lt politiskt instabila regioner som Mellanöstern.
Resursrnässigt Mllbar. Elenergi fir ofta förnybar, till skillnad Erån o5a som fir en högst
ändlig resurs.

Miljömässigt hållbar. Svensk eiproduktion är fri från de flesta utsläpp, bl.a. av kolclioxid.

Fraföställnrng och transport och av råolja utgör däremot en stor mi!jörisk. Elbilar ät helt
utsläppsfria under körning. Bikar med förbränningsmotor släpper ut sasräl koldmonoxid
och koldioxid som svavel- och kväveföreningar. Dessa bidrar på olika sätt till förgiftningy
försurning, ösrergödning och global uppsiärmning.

Tyst. I stadsmiljö fir elbilen m)icket tystgående, så pass att inspelade Ijud kan behövas E6r
att uppmärksamma fotgängare. Det finns 'ilera exempe{ där e{bilsförare överhört iiad
föföipasserande Eotgfingare konverserat om. I högre farter tar däckbuller och vindbrus
Över.

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

och på jobbet. En fulladdning asi batteriet tar 8 h i ett sädant uttag. Laddtföer ner till 30
minuter (e»rekommer vid speciella snabbladdare som finns utpJacerade längs populära
IångEärdsstrak.

Enkel konstruktion. En förbränningsmotor har fler än 100 rörliga delar. Elmotornhar
en: rotorn. Avsaknad av koppling, växellåda, avgassystem bidrar till att gi5ra elbilen
tämligen enkel isin konstruktion.

Billig att underhålla. På grund av ovanstående blir service och underMl} enklare och
?? s å?iqf?.

mmiQ ?i drift.- Drl'vmo:;delskostnaden är ca 1:50 kr/mil E6r elbilen, jämfört med den

konventionella bilens nära 10 kr/mil.

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

Säkrare. Tester har visat att en bil med förbränningsmotor löper fem gföger större risk
att börja brinna. I en bil med förbränningsmotor är bränsletank och bränsleledningar
oftast oskyddade, och energiinnehåilet i en bensintank är mycket högre än i ett batteri.
Har ett jämnt vridmoment. En elmotor håuer samma vridmoment från stillastående upp
tilt högt varvtal. Det innebär att föraren utnyttjar fordonets alla hästkrafter redan frfö
start. I en traditionell bil med förbränningsmotor rnåste motorn varvas upp innan den Eår
tillgång till alla hästkrafter. Det jämna iiridmomentet gör att en elbil kan accelerera
snabbare än mföga traditionella fordon.
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CENTERPARTIE l

8[AGA 2: EN ENKEI EKONOMISK JÄMFÖRE[SE
Enkel ekonomisk jämföreJse av världens rnest sålda elbil och en likvärdig bensindriiien modell
från samma tillverkare. Prisern;i fir angiiina inklusisie moms.
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12095 kr/mföad
f492 Icr/år

1
l
l
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l

Prisiadeasing

2980 kr/månad

Skatt

O krAr

Helförsäkring

3000 kr/år

Vimerhjul

ingar

Drivmedel

1,50 kr/mil

Summa per år

41 010 kr

43 382 kr

Summa per mil

27,30 kr

28,90-Mr

"?'3000kr/är
2000 k7/år

?8,50kr/mil

' l-2 kr/mil uppges frekvent asr flera källor som verklig driftkostnad för en elbil, räknat på ett
elpris på l kr/kVVh. Bensinaren har en dekiarerad förbrukning om 5.0 L/mil vid blandad
Icörning. Har här räknat med ca 20 % högre förbrukning vid verkiiga förhffilanden. En liter
bensin kostade 13.64 kr/'L 2015-04-14, och därtill höjs bensinskatten med 44 öre den l:a januati
2016.

? Räknat På 1500 mil årlig körsträcka, vtlket också fir siandard för leasingasiial.
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Kia Soul EV
Lanserad: 2014
Räckvidd: 150 km
Pris: 369 000 kr

Ford Focus Electric
Lanserad: 2012

Räckvidd: 122 km
Pris: 259 000 kr

;

??4?. . ' ," .

,.,!

Im3"

0

,u
p
f;?

,c?@;

l =-g

t'm
I?

%3a,.

'-, ?'?

S?

o-? t -J.

Il' k
?
l

': :.; ffi-2!
[ E?S?.@

?

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

Leasing: 3l23 kr/mån

Eör batterier

Renault Kangoo Z.E.

Peugeot Partner Electyic

Lanserad: 201 l

Lanserad: 20?3

Räckvidd: 170 km

Räckvidd: 170 km

Pr;s: 199 900 kr + 800 kr/rnån

Pr;s: 312 000 kr

Uppgivna räckvidder fir beräknade enligt standardiserade men mindre verklighetstrogna

körcykler. Verl;lig maximal räckvidd fir ca 20 % lägre.
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Dnr KS 2008/0152

Besvarande av medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

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

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

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

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

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.

'?}usterare

/l<-.,

Utdragsbestyrkande
ÅA ,
x??

ii/i k w

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0

131

forts. Kf § 71

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

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

Torbjörn Eriksson, Älgarås, hade i medborgarförslag inkommet den 16 december 2008, föreslagit ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning inom kommunen. Han föreslog att
det enbart skulle vara tillåtet vid de traditionella högtiderna, på av kommunen avsedda och godkända platser samt under kontrollerade former och under en begränsad tid.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2009 att överlämna ärendet
till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. Efter beredning skall ärendet
åter behandlas av kommunfullmäktige där förslagsställaren inbjuds att delta.
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson skriver att förslag har tagits fram
till hur Töreboda kommun kan komplettera gällande Lokala ordningsföreskrifter i den del de berör "Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor". Formuleringen innebär inte ett generellt förbud så som förslagsställaren önskar,
men väl ett förtydligande.
Möjlig ny skrivning:
Det är förbjudet att inom det område i centrala Töreboda som redovisas på
karta i bilaga utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens
tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton
samt valborgsmässoafton mellan kl. 18.00 - 03.00.
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska
varor närmare än 200 meter från närmsta del av byggnad eller parkeringsplats tillhörande eller i bruk för sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom kommunens bad och
fritidsområde.

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

och Älgarås servicehus.
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forts. Kf § 71
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2009, § 5
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svenssons tjänsteskrivelse den 7 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 97
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 190
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta
följande;
* Användningen av Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor begränsas till
att det är förbjudet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor på andra
tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl. 18.00 03.00.
*

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

@ Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande
av pyroteknisk utrustning inom kommunen anses besvarat med fö5ande
beslut om begränsning av användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Det är förbjudet att utan tillstånd använda pyrotekniska
varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton
*

mellan kl. 18.00 - 01.00.
*

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

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

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

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

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

Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf§ 71/16

Expedieras till;
Länsstyrelsen
Mi5ö- och byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef K. Svensson
Tekniska nämnden
Socialchefen
Information-och turistchefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0175

Uppdrag till Framtidsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till Framtidsberedningen att i samråd med representanter för politiker och anställda i kommunen, föreningar, eldsjälar
med flera lämna förslag på hur värdegrundens begrepp Tillsammans kan bli
konkret handling i Töreboda kommun. Uppdraget redovisas i juni 2017.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Framtidsberedningen får i uppdrag att utveckla värdegrundens begrepp Tillsammans med utgångspunkt
från nyckelorden "det positiva samarbetsklimatet", "goda mötesplatser för
dialog", "gott bemötande", "mångfald en tillgång", "god trivsel och tryggheti
kommunen" och "vi värnar om varandra". Hur kan detta bli konkret hand-

ling? Vad krävs för att det ska bli konkret handling? I samråd med representanter för politiker och anställda i kommunen, föreningar, eldsjälar med flera
kan Framtidsberedningen ge en bild av Tillsammans i Töreboda komrnun
inom vår nära framtid.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse i juni 2015
Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C): Tillägg till kommunfullmäktiges presidiums förslag
att uppdraget redovisas ijuni 2017. I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång för Pernilla Johanssons (C) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla
Johanssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.
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Expedieras till;
Framtidsberedningen
Töreboda kommuns chefer
Sekreteraren
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Kf§73

Sommarhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande Göran Johansson (C) tillönskar ledamöter,
ersättare, personal och pressens representant en Trevlig sommar. Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Anne-Marie Lundin tillönskar på ledamöternas med fleras vägnar ordföranden detsamma.
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