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Ks § 39

Justering

Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marlene
Näslin (M).
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Ks § 40 Dnr KS 2016/0298

Handlingsplan Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet med
digital teknik

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar handlingsplansmallen för det fortsatta arbetet
med handlingsplanen för Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med
digital teknik.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret och vård- och
omsorgsverksamheten att ta fram ett förslag till handlingsplan enligt mal-
len och föreslagen arbetsgång.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Kommunalförbund har i skrivelse från VästKoms styrelse daterad
den 13 maj 2016, fått rekommendation att med sina medlemskommuner fort-
sätta arbetet med handlingsplansmallen "Trygghet, Service och Delaktighet i
hemmet med digital teknik" samt den föreslagna arbetsgången.

Medlemskommunerna rekommenderas anta handlingsplanen i relevant
nämnd (kommunstyrelse med stöd av bland annat socialförvaltning). Aktivi-
teterna som föreslås i handlingsplansmallen är såväl förvaltningsspecifika
som kommunövergripande. Kommunövergripande aktiviteter är i flera fall
grundläggande infrastrukturella frågor, som kräver deltagande från flera eller
alla förvaltningar, och därmed en styrning och ledning på övergripande nivå.

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och biträdande äldreomsorgs-
chef Ulrika Berglund lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Skaraborgs kommunalförbunds styrelses protokoll den 21 oktober 2016, § 84
Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlssons och Ulrika Berglunds
tjänsteskrivelse den 9 januari 2017

/
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Handlingsplansmall Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital
teknik

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 6

Expedieras till;
Skaraborgs Kommunalförbund
Äldreomsorgscheferna A-S. Eklund Karlsson och U. Berglund
Kommunchefen

?Justerare
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Ks § 41 Dnr KS 2016/0180

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal från 1 april 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

l enlighet med Väst Koms styrelsebeslut 6 december 2016:

1. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till "Hälso- och sjukvårds-
avtal i Västra Götaland,
avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalands-
regionen och kommunerna i Västra Götaland", med giltighet från den 1
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso-
och sjukvårdsavtal, vilket därmed upphör att gälla från och med den 1
april 2017.
Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga
upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med
två år i taget.

2. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till underavtal "Överens-
kommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommun-
erna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk", med giltighet från den 1 april 2017 till den
31 december 2020 och vilket ersätter nuvarande överenskommelse, som
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.

3. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslag om ändrad avtalstid i under-
avtal "Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjuk-
vård", till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket är hu-
vudavtal.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar
ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemen-
samt hälso- och sjukvårdsavtal. Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan
regionbildningen 1999.

Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation
med arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat

/
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ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utar-
betat förslag på ny överenskommelse om samarbete kring personer med psy-
kisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått en synpunkts-
runda till samtliga kommuner i Västra Götaland samt till olika förvaltningar
inom VGR. Avtalsförslaget har justerats utifrån inkomna synpunkter.

Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid från och med 1 april 2017 till och
med 31 december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i Västra
Götalandsregionens fullmäktige och kommunfullmäktige i respektive kom-
mun. Avtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden
där kommunen och VGR har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3 och § 18. För personer som får kommu-
nal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att
kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut me-
dan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där "Överenskom-
melse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk" och nu gällande "Ramavtal om läkarinsatser i kom-
munal hemsjukvård" (med en ändring av avtalstiden) blir underavtal. Under-
avtalen föreslås alltså få samma avtalstid som det föreslagna huvudavtalet.

För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan
mellan verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och
sjukvårdsavtalet samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den
enskilde individens behov.

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och biträdande äldreomsorgs-
chef Ulrika Berglund lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds
tjänsteskrivelse den 9 januari 2017
Rekommendation från Väst Kom, inklusive förslag till hälso-och sjukvårdsav-
tal

Skaraborgs Kommunalförbunds styrelses sammanträdesprotokoll den 2
december 2016, § 96
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 8

//
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Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 2 december 2016 att
rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till nytt Hälso-
och sjukvårdsavtal med underavtal "Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk".

Expedieras till;
kommunfullmäktige

Justerare
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Ks § 42 Dnr KS 2016/0005

Granskningsplan januari till september 2016 för vård och omsorg,
vård- och omsorgsplaneringar äldreomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunor-
ganisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och före-
skrifter. I begreppet internkontroll ingår också bevakning av att fastställda
riktlinjer fö5s. Kommunstyrelsen ska senast i februari månad varje år anta en
särskild granskningsplan. Granskningsplaner ska tas fram utifrån verksam-
hetsområden och kommunövergripande verksamhet. Planen som upprättas
ska innehålla fö5ande delar: Risk/kontrollområde, kontrollmoment, ansvarig
person, kontrollmetod och frekvens, rapportering till och när samt riskbe-
dömning för varje område.

Vård- och omsorgsutskottets risk/kontrollområden:
Utredningstider barn- och ungdom IFO, varje månad (11 gånger per år)
Uppföljning av försörjningsstöd IF0, 4 gånger per år; kommunstyrelsen
2 gånger per år
Budgetuppfö5ning av personlig assistans LSS, varannan månad
Beläggning och kö äldreomsorgen, varje månad (11 gånger per år), kom-
munstyrelsen 3 gånger per år
Vård- och omsorgsplanering äldreomsorgen, 4 gånger per år; kommunsty-
relsen 2 gånger per år

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och biträdande äldreomsorgs-
chef Ulrika Berglund lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Sammanställning av äldreomsorgens vård- och omsorgsplaneringar från och
med januari till och med september 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 9

./
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 januari 2017 fö5ande;
Rapporten noteras och skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Äldreomsorgscheferna

/
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Ks § 43 Dnr KS 2017/0007

Digitala nycklar hemvården

Kommunstyrelsens beslut

Frågan om införande av digitala nycklar i hemvården och finansieringen av
engångskostnaden, 577 000 kronor, kompletteras med en investeringskalkyl
och överlämnas till investeringsberedningen (vid ekonomiberedningens sam-
manträde den 7 februari 2017). Löpande årliga kostnader finansieras av
äldreomsorgsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet

I hemvårdens lokaler förvaras två nycklar till varje brukare som har ett trygg-
hetslarm installerat. Detta sätt att hantera flera olika nycklar är tidsödande
och ineffektivt. Risken att förlora nycklar och att nycklar kommer i orätta
händer är stor. Det händer ofta att personal måste köra långa sträckor, eller
vänta in varandra utmed vägen för att växla nycklar.

En effektiv lösning är digitala nycklar som hanteras i personalens mobiltele-
foner. Resultatet blir mindre administration, minskat antal resor (till exempel
på grund av glömda nycklar), mer tid för vård och omsorg samt bättre möjlig-
het till uppföljning för att kvalitetssäkra verksamheten. Det finns möjlighet
att koppla ihop de digitala nycklarna med nuvarande verksamhetssystem
Procapita och Lifecare.

Kostnadsberäkning
Engångskostnad
Installationspaket
Lås (270 stycken)
Installation av alla nya lås (tid och resor)
Inköp av smartphones

Summa:

44.000

430.000

45.000

?
577.000

Löpande kostnad
Månadskostnad för app./mobil 35 kr/månad/mobil
15 nya lås/år (slitage och nya brukare) 1600 kr/lås
Drift av server där systemet befinner sig,

Summa:

20.160/år
24.000 år

6.000/år
50.160 /år

Justerare
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Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och biträdande äldreomsorgs-
chef Ulrika Berglund lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds
tjänsteskrivelse den 9 januari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 7

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 januari 2017 föreslå kommun-
styrelsen besluta följande;
* Införande av digitala nycklar i hemvården genomförs enligt förslag

Införandet sker under 2017

Engångskostnaden för införandet görs som ett tillägg i investerings-
budget 2017
Löpande årliga kostnader får finansieras av äldreomsorgsverksamheten

*

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Frågan om införande av digitala nycklar i hemvården och
finansieringen av engångskostnaden, 577 000 kronor, kompletteras med en
investeringskalkyl och överlämnas till investeringsberedningen (vid ekono-
miberedningens sammanträde den 7 februari 2017). Löpande årliga kostna-
der finansieras av äldreomsorgsverksamheten.

Expedieras till;
Äldreomsorgscheferna
Ekonomikontoret

Ekonomiberedningen

Justerareq?.l?':ii Jusve, r,larl« Utdragsbestyrkande
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Ks § 44 Dnr KS 2016/0156

Remiss, ansökan om dispens för markawattning på Ryholms
Stormosse i Töreboda kommun

Kommunstyrelsens beslut

Med hänvisning till mi5ö- och byggnadsnämndens yttrande avstyrker kom-
munstyrelsen Rölunda Produkter AB:s ansökan om dispens för markavvatt-
ning på Ryholms Stormosse i Töreboda kommun.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen bereder bland annat Töreboda kommun tillfälle att lämna ytt-
rande över Rölunda Produkter AB:s ansökan om dispens för markavvattning
för torvtäkt på Ryholms Stormosse i Töreboda kommun senast den 6 februari
2017.

Ansökan avser dispens för markavvattning för att kunna iordningställa en
produktionsyta på 119 hektar inom ett verksamhetsområde på cirka 150
hektar. För att få bedriva torvtäkt behövs även tillstånd till markavvattning
och tillstånd till torvtäkt.

Frågan om markavvattning och torvbrytning på Ryholms Stormosse var aktu-
ell senast i fjol. Kommunstyrelsen beslutade då att överlämna tidigare kom-
munchefs förslag till yttrande som eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län och i övrigt hänvisa till miljö- och byggnadsnämndens remiss-
svar. Tidigare kommunchef skriver i yttrandet bland annat att frågan om
torvbrytning på Ryholms Stormosse var aktuell senast under år 2012, då
Rölanda Produkter AB ansökte om förlängd koncession. Töreboda kommun
uttryckte i det sammanhanget mycket stor tveksamhet kring torvbrytningen.
Kommunen efterlyste bland annat mer noggranna analyser av torvbrytning-
ens effekter på vattnet i sjön Viken, och krävde att en fortsatt torvbrytning
måste ske utan att negativa effekter uppstår för sjön Viken med dess omgiv-
ande vattendrag.

Töreboda kommuns inställning har inte ändrats, och kommunen kan inte se
att något egentligen ändrats vad gäller torvbrytningens negativa effekter för
naturvärdena inklusive farhågorna för en negativ påverkan på vatten-

?Justerare
p'?% tl'
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kvaliteten i sjön Viken med omgivande vattendrag. Mot den bakgrunden
föreslog kommunstyrelsen den 15 juni 2016 Länsstyrelsen iVästra Götaland
att avslå Rölanda Produkter AB:s ansökan om dispens för markavvattning på
Ryholms Stormosse i Töreboda kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 213
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 4
Mi5ö- och byggnadskontorets förslag till yttrande den 18 januari 2017

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 fö5ande;
Kommunstyrelsen avstyrker Rölunda Produkter AB:s ansökan om dispens för
markavvattning för torvtäkt på Ryholms Stormosse i Töreboda kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2017 att lämna ytt-
rande till Länsstyrelsen enligt miljö- och byggnadskontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Bengt Sjöberg (M): Med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens ytt-
rande avstyrker kommunstyrelsen Rölunda Produkter AB:s an:sökan om dis-
pens för markavvattning på Ryholms Stormosse i Töreboda kommun.

Expedieras till;
Länsstyrelsen
Mi5ö- och byggnadsnämnden

?Justerar«6 Utdragsbestyrkande
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Ks § 45 Dnr KS 2016/0243

Besvarande av medborgarförslag om att flytta återvinningscen-
tralen i Älgarås

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att flytta återvinnings-
centralen i Älgarås. FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) har ansökt
och erhållit bygglov för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att
förses med plank.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta återvinningscentralen i
Älgarås. Det föreslås att glas- och papperscontainrarna vid monumentet flyt-
tas till Servicehuset så att alla containrar är på samma ställe och att vägen dit
skyltas. Det föreslås vidare att området vid monumentet snyggas upp, när
containrarna flyttats och att en urna med blommor ställs där.

Plan- och exploateringschefen skriver att FTI har ansökt och erhållit bygglov
för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att förses med plank.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget vad gäller flyttning av containrar till en helt ny plats.
Dock kommer alla containrar att placeras på befintlig yta och förses med ett
plank.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 91
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 218
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 11

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta följande;
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att flytta återvinningscen-
tralen i Älgarås. FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) har ansökt och

Justerare

e&' //#
Utdragsbestyrkande
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erhållit bygglov för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att förses
med plank.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

.a Justerare

[a g a ,«cl
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Ks § 46 Dnr KS 2016/0307

Samråd om Laxå kommuns Vindbruksplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till ny Vindbruks-
plan för Laxå kommun.

Sammanfattning av ärendet

Laxå kommun bereder bland annat Töreboda kommun möjlighet att lämna
yttrande över förslag till ny vindbruksplan för Laxå kommun, för samråd sen-
ast den 16 februari 2017.

Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 12

Plan- och exploateringschefen föreslår utvecklingsutskottet besluta att
Töreboda kommun inget har att erinra mot förslaget till Vindbruksplan för
Laxå kommun, samrådshandling november 2016.

Expedieras till;
Laxå kommun

Plan- och exploateringschefen

A' ( Justerare
ji:»
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Ks § 47 Dnr KS 2016/0299

Anhållan om förlängd option av mark för bostadsbyggnation,
Kanalparken

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att teckna options-
avtal med Törebodabostäder AB för det större av de två markområdena, vilka
bolaget önskar få option på, avseende bostadsbyggnation i Kanalparken till
och med den 31 oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2013 bland annat att ge
Törebodabostäder AB option under 6 månader efter att den nya detaljplanen
vunnit laga kraft på markområdet öster om Göta kanal på kommunens fastig-
het Kilen 15:18 samt fastigheterna Staren 2, 3 och 4 och del av Kanaljorden
4:1 för byggande av bostäder.

Törebodabostäder AB förtydligar i skrivelse den 1 december 2016, på en till
skrivelsen bifogad karta, vilken del som bolaget önskar option och anhåller
att optionen förlängs till den 31 oktober 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2013, § 266
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 13

Kommunchefen föreslår utvecklingsutskottet besluta följande;
Kommunledningskontoret uppdras teckna optionsavtal med
Törebodabostäder AB för mark avseende bostadsbyggnation i Kanalparken
till och med den 31 oktober 2017.

Expedieras till;
Törebodabostäder AB
Kommunchefen

/

,å:e
Justerare
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Ks § 48 Dnr KS 2016/0276

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av fullmäktiges
beslut

Kommunstyrelsens f6rslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger svaret på revisionsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att;
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-

mäktiges beslut.
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppfö5ning och återrappor-

tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
* Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten "Gransk-
ning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Revisorernas sam-
lade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den sam-
lade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende föl-
jande;
* expediering av kommunfullmäktiges beslut

om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid
att kommunfullmäktiges beslut följts upp och verkställigheten återrap-
porteraS

*

*

Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer
till påpekandena och med förslag till åtgärder senast den 31 januari 2017.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 följande;
* Utvecklingsutskottet meddelar revisorerna att svar kan lämnas först efter

kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari.

I

t<
Justerare
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*

*

Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunchefen att lämna förslag på svar
till revisorerna till utvecklingsutskottets Beredningssammanträde den 3
januari 2017.
Redovisningen av svaret på rapporten överlämnas till kommunfullmäk-
tige.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 229
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 15

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret fö5ande upp-
drag:
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-

mäktiges beslut.
Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-
tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

*

*

Expedieras till;
Revisorerna

Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Sekreteraren

/
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Ks § 49 Dnr KS 2016/0195

Utvärdprin7 av nuvarande politiska organisation

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Beredningens yttrande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsutskottet beslutade den 14 september 2016 bland annat att till-
sätta en Beredning med tre ledamöter för utvärdering av nuvarande organi-
sation, bestående av en ledamot från Moderata samlingspartiet, en ledamot
från Socialdemokratiska Arbetarpartiet och en ledamot från Centerpartiet.
Socialdemokratiska Arbetarpartiets representant utsågs till sammankallande.
Namn på partiernas representanter lämnades till kommunkansliet. Bered-
ningen skulle vara klar med sitt uppdrag senast den 15 januari 2017.

Beredningen lämnade sitt yttrande den 14 december 2016 och sammanfattar
utvärderingen på följande sätt;
Den politiska organisationen fungerar bra.
Beredningen föreslår att hanteringen av sekretessfrågor utreds vidare.
Beredningen föreslår även att delegationsordningen för kommunstyrelsen
ses över.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 169
Beredningens utvärdering av nuvarande politiska organisation den 14 de-
cember 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 16

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta att lägga Beredningens yttrande till
handlingarna.

;l< Justerare

}/}i'
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Utvecklingsutskottet beslutade vidare att uppdra åt Beredningen att lämna
förslag till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod att
vidare utreda hanteringen av sekretessfrågor och att se över kommunsty-
relsens delegationsordning.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare;','(-I' J"!"iC7
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Ks§50 Dnr KS 2017/0001

Ärenderutiner 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till ärenderutiner/samman-
trädestider 2017 efter att förslaget kompletterats med ekonomiberedningens
sammanträdestider.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till rutiner/sammanträd-
estider för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering
2017 med bland annat stoppdagar (se Inlämning), det vill säga när hand-
lingar till sammanträdena senast ska vara kommunkansliet tillhanda.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 20

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 föreslå kommunstyrel-
sen besluta att anta upprättat förslag till ärenderutiner/sammanträdestider
2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marianne Asp-Henrysson (C): Rörslaget till rutiner/sammanträdestider för
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering 2017 kom-
pletteras med ekonomiberedningens sammanträdestider.

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag och Marianne
Asp-Henryssons (C) yrkande.

Expedieras till;
Samtliga ?itskottsordföranden
Samtliga chefer
De gemensamma nämnderna
Kommunsekreterarna
Plan- och exploateringschefen

/
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Justerare
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Kommun- & näringslivsutvecklaren
Säkerhetssamordnarna

Folkhälsoplaneraren
Trafikhandläggaren
IFO-chefen

Törebodabostäder AB
RöS
AöS

Tolkförmedling Väst

/
g=S

Justerare
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Ks§51 Dnr KS 2017/0018

Utbetalning av partistöd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att betala ut partistöd för
2017 års verksamhet under första kvartalet 2017.

Kommunstyrelsens beslut

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag upp-
drar kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att betala ut parti-
stöd för 2017 års verksamhet under första kvartalet 2017.

2. Kommunstyrelsen uppmanar de partier som inte lämnat in gransknings-
intyg att inkomma med intyg för 2015 års verksamhet senast den 31
mars 2017.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma en
kvittens som bevis på vilka handlingar föreningarna lämnar in.

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram en
blankett till granskningsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade i cirkulär 14:12 om
nya regleri kommunallagen om lokalt partistöd. De nya reglerna trädde i
kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden
2014-2018 och innebär följande; Lokalt partistöd ska syfta till att stärka parti-
erna i den kommunala demokratin.

Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandat-
bundet stöd. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att fastställa att
partistödet under år 2015 ska utbetalas i form av ett grundbelopp på 2 000
kronor per parti och ett mandatstöd på 5 800 kronor per mandat i kommun-
fullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person.
Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta
emot stödet.

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina plat-
ser i fullmäktige från och med 2014 års val.

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet läm-
nats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Parti-
erna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en gransk-
ningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av
hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäk-
tige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - besluta om att stöd inte
ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive
en granskningsrapport. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014 att
anta Regler för kommunalt partistöd i Töreboda kommun. l Reglerna, 5 §, År-
lig utbetalning, stadgas "Partistöd betalas ut årligen för innevarande år under
första kvartalet efter beslut i fullmäktige. Har redovisning och gransknings-
rapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkom-
mande år."

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 13 bland annat att på-
minna partigrupperna i kommunen om att senast den 30 juni lämna en skrift-
lig redovisning om hur partistödet använts (enligt KL 2 kap. 11 § och 4 § Reg-
lerna för kommunalt partistöd i Töreboda kommun). Till redovisningen ska
fogas ett granskningsintyg.

I Reglerna finns bara de kompletterande regler som behövs iförhållande till
lagstiftningen. Reglerna i kommunallagen och de lokala reglerna bildar en
helhet som ska ses tillsammans.

Kommunsekreterare Mariana Franken redovisar i fö5ande tabelli tjänsteskri-
velsen den 24 januari 2017 om partierna lämnat redovisning inom föreskri-
ven tid, redovisat hur stödet använts och lämnat in granskningsintyg;

J
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Justerare
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Av tabellen framgår att endast ett parti, Moderaterna i Töreboda, lämnat in
redovisning inom föreskriven tid och bifogat granskningsintyg.

Beslutsunderlag

Kommunallagen 2 kapitlet, 9-12 §
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 2014, § 59 med bilaga Regler för
kommunalt partistöd Töreboda kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Gustafson (C) med instämmande av Therese Erikson (V):
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma en
kvittens som bevis på vilka handlingar föreningarna lämnar in.

Mikael Faleke (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret
att ta fram en blankett till granskningsrapporten.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Ekonomikontoret

De politiska partierna i Kf

?T,usterare
,A€ ;ir)

Utdragsbestyrkande

Parti Inkom Redovisat hur stö-

det använts
Gransknings-
rapport

Liberalerna i Töreboda 2016-04-21 Ja Nej

Sverigedemokraterna
Töreboda

2 016-0 6 - 2 0 Verksamhetsberätt-

else, Kontoutdrag
Nej

Moderaterna i

Töreboda
2016-06-13 Resultatrapport och

huvudböcker
Ja

Centerns Kommun-

krets i Töreboda
2016-06-23 Resultaträkning,

Verksamhetsberätt-
else

Nej

Miljöpartiet de Gröna i
Töreboda

2016-06-30 Ja Nej

Töreboda

Socialdemokratiska

arbetarkommun

2016-08-14 Verksamhetsberätt-

else
Nej

Vänsterpartiet i
Töreboda

2016-08-19 Ja Nej
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Ks§52 Dnr KS 2016/0318

Uppdatering av kontaktpolitiker inom vård- och omsorgsutskottets
verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att få och efterfråga kunskap om
kommuninvånarnas behov och behovsförändringar inom respektive område.

Verksamheten inom vård och omsorg har delats upp i fem områden. Till varje
område kopplas två ledamöter/ersättare ur vård- och omsorgsutskottet.

Beslutsunderlag

Kommunsekreterare Marita Asps tjänsteskrivelse den 22 december 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 11

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 januari 2017 följande;
1. Ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsutskottet utses som kontakt-

politiker till respektive verksamhet enligt förslag.
2. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Kommunsekreterare M. Asp

/ Justerare
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Ks§53 Dnr KS 2015/0130

Komplettering av tidigare beslut om nya lokaler för Daglig verksam-
het och elevhem - tillbyggnad av Killingen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ombyggnad av Killingen
för en beräknad kostnad på 4,9 miljoner kronor. Pengarna finns avsatta i
investeringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att uppdra åt tekniska
nämnden att bygga till Killingen med cirka 100 kvadratmeter, så att
"Grankvistens" verksamhet kan rymmas inom fastigheten, för en beräknad
kostnad av 2,6 miljoner kronor. I uppdraget låg även byggnation av en car-
port för verksamhetens buss. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ta upp
2,6 mi5oner kronor i 2015 års investeringsbudget för tillbyggnad av
Killingen.

Projekteringen gav till resultat att tillbyggnaden behöver vara 130 kvm för att
kunna täcka målgruppens behov av daglig verksamhet. Upphandlingen resul-
terade i ett anbud, vilket efter förhandling och viss revidering innebar att
kostnaden för tillbyggnaden beräknades till 3,6 miljoner kronor. Med anled-
ning av den höga kostnaden och differensen mot anslag iinvesteringsbudge-
ten beslutade kommunchefen att vänta till efter sommaren innan beslut tas

om fortsatt process.

Kommunchefen bedömer att "byggmarknaden" är en fortsatt trång sektor un-
der överskådlig tid. Förvaltare Jim Gustavsson tror inte att kommunen får ett
lägre anbud om kommunen gör om upphandlingen.

Dagliga verksamheten bedrivs fortfarande på Grankvisten, som ligger i Aspen
Guls lokaler. Något akut behov av fler lägenheter för särskilt boende för äldre
finns inte för närvarande. Äldreomsorgsverksamheten har fått i uppdrag att
försöka förskjuta behovet av en nystart till 1 januari 2018. För säkerhets skull
bör lägenheterna finnas tillgängliga till augusti 2017.

/,
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Efter sommaren 2016 har ett nytt akut behov uppkommit. Det gäller behov av
permanent elevhemsboende för ett barn i yngre tonåren. Barnet bor för till-
fället i familjehem på annan ort. Barnets behov av vård och omsorg är stort
och det är inte längre möjligt att bo kvar i familjehemmet. Något annat bra
alternativ avseende kvalitet och kostnad har verksamheten inte kunnat få tag
på. Verksamheten anser att det bästa alternativet för både nuvarande och
framtida behov är att en tillbyggnad för Daglig verksamhet kompletteras med
ett rum för permanent elevhemsboende. Rummet för elevhemsboende kan
naturligtvis också användas för korttidsvistelse. Tillkommande investerings-
utgift beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor.

Hyreskostnaden för en tillbyggnad av Killingen om investeringen kostar 2,6
mi5oner kronor beräknades till cirka 160 000 kronor per år. Om investe-
ringen kostar 4,2 miljoner kronor ökar hyreskostnaden per år med cirka
60 000 kronor. Hyreskostnaden finansieras inom verksamhetens budgetram.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 att tillstyrka
kommunchef Per-Ola Hedbergs förslag avseende utbyggnad av Killingen un-
der förutsättning att investeringen bedöms som rimlig.

Kommunchefen lämnade en redogörelse i ärendet vid kommunstyrelsens
sammanträde den 5 oktober 2016 och föreslog att ärendet återremitteras till
kommunledningskontoret för omarbetning.

Ett reviderat förslag på ombyggnad och tillbyggnad av Killingen har tagits
fram för att korttids- och fritidsverksamheten liksom daglig verksamhet ska
ha ändamålsenliga lokaler. Personalrepresentanter har medverkat vid pro-
jekteringen. De tre verksamheterna på Killingen, korttidshem, fritidshem
samt daglig verksamhet kommer att nyttja lokalerna tillsammans. Förslaget
sörjer för att LSS-verksamheten får lokaler, som är ändamålsenliga för bru-
kare med stora behov av handikappanpassade lokaler. Samordningsvinster
finns även inom personalbemanning, och verksamheten kommer även att
kunna ta emot elevhemsboende vid akuta situationer.

Kostnaden för ombyggnationen beräknas till 4,9 miljoner. Pengarna finns av-
satta i investeringsbudgeten. Hyreskostnaden inklusive vaktmästeri beräknas
till 280 000 kronor per år.

Dagliga verksamheten inryms idag i Aspen Guls lokaler på Björkängen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 86

Justerare Utdragsbestyrkan-de
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Kommunchefens tjänsteskrivelse den 12 september 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 166
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 132
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 304
Enhetschef Barbro Holmgrens tjänsteskrivelse den 11 januari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 12

Enhetschef Barbro Holmgren föreslår Vård- och omsorgsutskottet besluta att
godkänna förslaget till ombyggnad av Killingen. Kostnaden för ombyggna-
tionen beräknas till 4,9 miljoner och pengarna finns avsatta iinvesterings-
budgeten. Hyreskostnaden inklusive vaktmästeri beräknas till 280 000 kro-
nor/år.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 januari 2017 att föreslå kom-
munstyrelsen besluta följande;
Finansiering och utbyggnad av Killingen beslutas enligt upprättat förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till om-
byggnad av Killingen för en beräknad kostnad på 4,9 miljoner kronor. Peng-
arna finns avsatta iinvesteringsbudgeten.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Fastighetsförvaltare J. Gustavsson
Enhetschef B. Holmgren
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Ks§54

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 20 minuter (klockan 14.40-15.00).
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Ks§55 Dnr KS 2016/0328

Fastighetsförvärv Töreboda Staren 2, 3 och 4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Töreboda kommun köper fastigheterna Töreboda Staren 2, 3 och 4 av WLM
Gräv AB, Töreboda för 1700 000 kronor och på villkor i övrigt som kommun-
styrelsen äger bestämma. Köpet samt rivningen och bortforslingen av bygg-
naderna på fastigheten, 400 000 kronor, finansieras med likvida medel
(2 100 000 kronor).

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkänner
kommunstyrelsen upprättat förslag till köpekontrakt och uppdrar åt ordför-
anden och kommunchefen att underteckna köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket WLM Gräv AB, Töreboda säl-
jer fastigheterna Töreboda Staren 2, 3 och 4 till Töreboda kommun för
1700 000 kronor. Enligt köpekontraktet övertar köparen ansvaret för förore-
nad mark enligt Miljöteknisk markundersökning den 27 november 2015.

Plan- och exploateringschefen skriver att detaljplanen för Kanalparken har
vunnit laga kraft och exploateringsarbeten för gata och Va kommer att påbör-
jas under vintern 2017. Fastigheterna utgör den delen av detaljplanen som
möjliggör bostadsbyggnation upp till åtta våningar.

Plan- och exploateringschef Dan Harryzon lämnar en redogörelse i ärendet.
Saneringen av den förorenade marken kostnadsberäknas till 300 000 kronor.
Det finns möjlighet att söka bidrag till sanering av mark för bostäder hos
Naturvårdsverket.

J/u:sterare

%(' fl?U
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Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Förslag till köpekontrakt med karta och miljöteknisk markundersökning den
2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 5

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Administrativ assistent K. Roslund Berg
Ekonomikontoret

Justerare
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Ks§56 Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skiribor7

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Skaraborgsdagen den 26 januari 2017.

7...luskerare Utdragsbestyrkande
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Ks§57 Dnr KS 2015/0010

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den
24 januari 2017.

7.?lus}erare Utdragsbestyrkande
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Ks§58 Dnr KS 2015/0278

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening) sammanträde den 23 januari 2016.

4 Justerare
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Ks § 59 Dnr KS 2015/0012

Information från kommiiii :hefen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar bland annat om aktuella ekonomifrågor, budget
och årsredovisning.

.,.,? Justerare
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Ks § 60 Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

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

Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 16 januari 2017 inklusive in-
dividärenden samma dag och
utvecklingsutskottets sammanträde den 11 januari 2017

Ö
delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande 1-3/17
kommunchef Per-Ola Hedberg 1/17
socialsekreterare Ida Wiik 6/16
plan- och exploateringschef Dan Harryzon 1/17
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 1-9/17

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut

7.,?.,luskerare. Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 2015/0027
Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom den 27 december
2016 om detaljplan för kvarteret Violen på fastigheterna Violen 1, 2, 3, 19, 20
och 21 i Töreboda kommun,

Dnr KS 2017/0020
Länsstyrelsens beslut den 9 januari 2017 om tillstånd till utbyte av ljudan-
läggningar i Fredsbergs och Töreboda kyrkor,

Dnr KS 2013/0106
Länsstyrelsens beslut den 12 januari 2017 om dispens för att ta bort biotop-
skyddade diken på fastigheterna Kilen 15:18 och Staren 2, 3 och 4 i Töreboda
kommun,

Dnr KS 2017/0023
Länsstyrelsens yttrande den 16 januari 2017 över Töreboda kommuns ansö-
kan om stöd för inventering av förmågan för Töreboda kommuns lednings-
plats.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 62 Dnr KS 2014/0154

Avsägelse av iippdra7 som ledamot i Utbildnings- och kulturutskot-
tet och fyllnadsval

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.

2. Kommunstyrelsen utser Marlene Näslin (M) till ledamot i Utbildnings-
och kulturutskottet och Linn Brandström (M) till ersättare, med place-
ring på den lediga platsen, resterande del av mandatperioden 2015-
2018.

Sammanfattning av ärendet

Linn Brandström (M) avsäger sig i skrivelse den 26 januari 2017 uppdraget
som ledamot i Utbildnings- och kulturutskottet.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2015 bland annat att utse Linn
Brandström (M) till ledamot i Utbildnings- och kulturutskottet och Marlene
Näslin (M) till ersättare mandatperioden 2015-2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, § 15

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Marlene Näslin (M) utses till ledamot i Utbildnings- och
kulturutskottet och Linn Brandström (M) till ersättare.

Expedieras till;
Marlene Näslin (M)
Linn Brandström (M)
Utbildnings- och kulturutskottet
Lönekontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande


