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Dnr KS 2017/0306

Erbjudande om att illustrera synnedsättningar, Synskadades
Riksförbund Skaraborg
araoorg
Sammanfattning av ärendet

Synskadades Riksförbund Skaraborg informerar kommunstyrelsens ledamöter om hur det är att leva med synnedsättning.
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Ks § 318

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i en timme (klockan 12.00-13.00).
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Ks§319

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Faleke
(M).
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Reviderad driftbudget 2018, omfördelning av LSS-potten och uppdrag till kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av LSSpotten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare beslut i ärendet (Kf § 75 den 19 juni 2017), driftbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut med fö5ande tillägg, bilaga;
Webbradio 40 000 kronor,

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 000 kronor,
Hyra Gjutaren 800 000 kronor,

Ekeskogs Bygdegård 50 000 kronor,
Folkhälsa (ökat antal invånare) 6 000 kronor,
Skaraborgs kommunalförbund 9 000 kronor,
Kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75 år och
äldre 60 000 kronor,

Omvårdnadsutbildning 550 000 kronor,
AMU, resursfördelningsmodell utreds, förslag klart senast den 1 februari 2018

Skaraborgsdagen 8 000 kronor,
Ordinärt boende 450 000 kronor.

2. Tilläggen finansieras med anslaget till prognososäkerhet.
3.

Kommunfullmäktige omfördelar 730 000 kronor ur 2018 års LSS-pott
för inrättade av 1,O enhetschef inom LSS enheten.

4.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av LSS-potten.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram ett
förslag till budget för mottagningen av flyktingar 2018.
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Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 bland annat att fastställa
driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att 500 000 kronor tas av budgeterade medel till
prognososäkerhet till förstärkning av Äldreomsorgens budget.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 bland annat att bifalla motionen om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för komrrmninvånare som är 75 år och äldre.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2017 att frågan om finansiering av webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges sammanträden tas upp till behandling i samband med budget 2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 bland annat att;
uppdra till Verksamhet Utbildning atti samarbete med
Vuxenutbildningen i Skövde kommun anordna omvårdnadsutbildning
för vuxna i Töreboda komrnun och att kostnaden, 1600 000 kronor, tas
upp i samband med förslaget till reviderad budget samt finansieras
genom kommunens erhållna "Välfärdsmiljoner" 2018 och 2019,
godkänna Samordningsförbundet Norra Skaraborgs begäran om bidrag
med 224 500 kronor för år 2018 och att beloppet tas med i kommun*

*

ledningskontorets detaljbudget 2018,
*

meddela Ekeskogs Byalag att Töreboda kommun är positiv till att bidra med en tredjedel av renoveringskostnaden för Ekeskogs bygdegård
under förutsättning att Byalaget får bidrag till renoveringen från
Boverket samt att ärendet tas upp till behandling i samband med förslaget till reviderad budget 2018.

Ekonomikontoret har gjort en sammanställning över inkomna tilläggsäskanden avseende budget 2018.

Ekonomiberedningen beslutade den 16 oktober 2017 följande;
Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare beslut i ärendet (Kf § 75 den 19 juni 2017), driftbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut med följande tillägg, bilaga;

*

o
o
o
o
o
o

?Juste'r:are
Justerari
n

/J

«

?

Webbradio 40 000 kronor,

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 000 kronor,
Hyra Gjutaren 800 000 kronor,
Ekeskogs Bygdegård 50 000 kronor,
Folkhälsa (ökat antal invånare) 6 000 kronor,
Skaraborgs kommunalförbund 9 000 kronor,
Utdragsbestyrkande
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Kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75 år och
äldre 60 000 kronor,

o
o
o

Omvårdnadsutbildning 550 000 kronor,
AMU, resursfördelningsmodell utreds,
Skaraborgsdagen 8 000 kronor,

o Ordinärt boende 450 000 kronor.
*

Tilläggen finansieras med anslaget till prognososäkerhet.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
*
@

*
*

LSS-enheten utökas med 1,0 enhetschef.

Enhetschefen placeras organisatoriskt under socialchefen.
Utökningen gäller från och med den 1 januari 2018.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utökningen finansieras ur
LSS-pott under kommunfullmäktige.

Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige beslutade den 26 september
2017 bland annat att fastställa att medlemsavgiften till Skaraborgs
Kommunalförbund för 2018 ska vara 42,25 kronor per invånare.

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) direktion beslutade den 28

september '2017 att anta budget 2018, plan 2019-2022. Enligt RÖS förslag

till budget 2018 och plan 2019-2021 ökar Töreboda kommuns bidrag till
kommunalförbundet från 691 000 kronor 2017 till 724 000 kronor 2018.

Ökningen är medräknad i driftbudget 2018.
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 75
Ekonomikontoret, Budget 2018, plan 2019-2020 Töreboda kommun, Juniutgåva, Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 94
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 256

Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 295, 302 och 306
Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Kommunfullmäktige 2017-06-19
uppdaterad med ny skatteprognos september 2017
Ekonomikontoret, Redovisning av inkomna tilläggsäskanden avseende
budget 2018 den 16 oktober 2017

Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Ekonomiberedning 2017-10-16,
förslag till reviderad drift och investeringsbudget 2018 den 16 oktober
2017
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Ekonomiberedningens protokoll den 16 oktober 2017, § 26
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 136
Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige protokoll den 26 september
2017, § 22 om budgetramar och medlemsavgift 2018

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS), Direktions protokoll den 28
september 2017, § 100 om Budget 2018, inriktning 2019-2022

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS), Förslag till Budget 2018 och
plan 2019-2021 den 23 oktober 2017

Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2017, Reviderad budget
2018 - enhetschef inom LSS verksamhet

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018
enligt ekonomiberedningens förslag (den 16 oktober 2017) med fö5ande
tillägg;

1800 000 kronor avsätts till IFO, ramförstärkning (bland annat för placerade barn)

1200 000 kronor avsätts till resursförstärkning inom äldreomsorgen till
heltid som norm

1000 000 kronor avsätts till utökat underhåll av gator/vägar och trottoarer

400 000 kronor avsätts till avgiftsfri kulturskola

100 000 kronor avsätts till utökade öppettider vid biblioteksfilialerna
100 000 kronor avsätts till ökade öppettider simskola/vid simhallen
70 000 kronor avsätts till utökning av föreningsbidraget (Lokalt aktivitetsstöd)
4 720 000 kronor

SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en förbättring av förväntat
utfall år 2017 motsvarande 4,8 mi5oner kronor. De förslagna tilläggen till
ekonomiberedningens förslag ryms inom förväntat utfall år 2018.
Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige omfördelar 730 000 kronor ur
2018 års LSS-pott för inrättade av 1,O enhetschef inom LSS enheten. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om omfördelning
av LSS-potten. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret
att ta fram ett förslag till budget för mottagningen av flyktingar 2018.
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Beslutsgång för yrkandena om reviderad driftbudget 2018

Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag med
Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkanden och Kenneth Carlssons (S) yrkande
och finner att kommunstyrelsen antar ekonomiberedningens förslag med
Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkanden.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till ekonomiberedningens förslag med Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkanden.

Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Med nio ja-röster för ekonomiberedningens förslag med Bengt Sjöbergs
(M) tilläggsyrkanden mot sex nej-röster för Kenneth Carlssons (S) yrkande
antar kommunstyrelsen ekonomiberedningens förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkanden.

Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla
Johansson (C), Linn Brandström (M), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg
(M).

Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S),
Johan Cord (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlsson (S) och Therese
Göransson (V).

Beslutsgång för Bengt Sjöbergs (M) yrkande om uppdrag till kommunledningskontoret

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.
Bilaga Ks § 320/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Ekonomichefen
Sekreteraren
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Budget 2018 - 2020

Kommunstyrelsen 2017-11-Ol, förslag till reviderad driftbudget
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Budget 2018 - 2020

Kommunstyrelsen 2017-11-Ol, förslag till reviderad driftbudget

Töreboda kommun

Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

zoig

2020

-484 292

-495 538

-524 873

-539 142

-551013

-27 242

-21 000

-20 000

-21 000

-21000

-511 534

-516538

-544 873

-560 142

-572013

Skatteintäkter

341 573

342 774

350915

362 873

374 1l1

Generella statsbidrag

180472

184094

203 194

204561

209 679

1620

1500

1500

1500

1500

-799

-1 200

-1 400

-1 600

-1 600

11 332

10 630

g 336

7 192

11 677

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budgeterat resultat
Finansiellt mål

Antal invånare

2,2%

2,0%

1,7%

1,3%

2,0%

g 435

9 350

9 450

9 450

9 450

476 989

465 234

505951

525 842

535 842

-1 909

-5179

Verksamhetens nettokostnad
Verksamheter

Minskning verksamheter
Oförutsett

296

Lönepott 2018 - 2020
Lönepott 2017
Lönepott 2016
LSS-pott - ramutökning LSS (not 1)
LSS-pott (inkl -730 tkr LSS-chef)
LSS enligt egen prognos 2018
Pensioner mm

7 007

1000

1000

1000

10 000

io ooo

o

11 700

11 000

8191

6 375

o

2 045

o

o

o

3 219

2 489

2 489

2 489

5 874

5 874

5 874

7 363

7 656

8 077

-is ooo

-17 695

-11 810

-i ogo

495 538

524 873

539 142

551 013

7 400

Kostnader välfördsmiljarder 2017
!nvesteringsbidrag välfördsmiljarder
Intäkter välfördsmiljarder (not 2)
:Summa verksamhetens nettokostna

1500

8 765
8 000

484 292

SKLokt20l6(SKLsept20l7 (SKLsept20l7 )SKLsept20l7

Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognos febr 2017

Kormnunalskatt (not 3)
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
Strukturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos (not 4)
Slutavräkning 2016 och 2018
Prognososäkerhet
Fastighetsskatt

Summa Skatteint och bidrag

341 573

342 7741

350 915

362 873

374 111

143 817

145 177

152 013

150 888

153 931

2 7021

1276

1276

1276

-1 898

1425

4 244

6319

10541
-1 9801
ol

ol

o

o

o

22 182

25 610

31484

31484

31484

0

o

o

ol
ol
ol

-2833

-1 673
-2 000

-2 000

15 399

15 3361

18 669

18 669

18 669

522 045

526 868

554 109

567 434

583 790

Not 1: ramutökning fördelad till LSS från och med 2018.

Not 2: Bidrag kopplat till flyktingmottagande är 0 kr år 2021 enligt nuvarande beslut.
Not 3: Inklusive välfärdsmi5arder kopplat till invånarantal.
Not 4: Tillägg egen prognos.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut reviderad driftbudget 2018
Kommunstyrelsen 2017-11-Ol

4

i

Ks § 256, Webb- och radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

40

Medelstilldelning Samordningsförbundet Norra Skaraborg.

22

Gjutaren 4, tillkommande hyreskostnader.

UU § 156, Bidrag till renovering av Ekeskogs bygdegård.

800

50

Reviderat folkhälsoavtal, resurstillskott.

6

Höjning av medlemsavgift Skaraborgs kommunalförbund.

9

Ks § 212, Kostnadsfria kollektivresor, seniorkort +75 år tvot +)

Ks § 295 0mvårdnadsutbildning 2018 - 2019 uot 2.)
Skaraborgs dagen.

60

550

8

Ordinärt boende.

450

Enhetschef LSS

730

Omfördelningen av LSS-pott
Borttagande av prognososäkerhet.
Summa:

Not 1.) Eniigt besluti Kommunfullmäktige 2017-06-19 anslogs 60 tkr till avgiftsfria resor
i 2018 års budget. Den totala kostnaden för 2018 beräknas nu till 120 tkr. Från och med
år 2019 och framåt beräknas kostnaden sjunka till 60 tkr/år.
Not 2.) Beräknad 1600 tkr avser omvårdnadsutbildning under perioden augusti 2018
- december 2019. Den del som avser 2018 uppgår till 550 tkr.

IAMU, resursfördelningsmodell ska utreds vidare.
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Reviderad investeringsbudget 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare beslut i ärendet
(Kf § 79 den 19 juni 2017), investeringsbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut med följande tillägg, bilaga;
Gjutaren (IT, radio, hiss, akustikplattor, utrymning) 1,5 miljon kronor,
Laddboxar 50 000 kronor,

Killingen (4,9 mi5oner kronor är anslaget tidigare) ökningen utreds,
Biblioteket i Töreboda, utbyte av IT-nätverk 90 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 bland annat att fastställa
investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av ett anslag på 3 mi5oner kronor till bullerplank
till byggnationen i Kanalparken.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 bland annat att

frågan om pengar till laddboxar för kommunala fordon tas upp till behandling i samband med förslaget till reviderad budget 2018.
Ekonomikontoret har gjort en sammanställning över inkomna tilläggsäskanden avseende budget 2018.

Kommunchefen och barn- och utbildningschefen föreslår kommunstyrelsen besluta att för utbyte av nätverket i Töreboda biblioteks lokaler utöka
2018 års investeringsbudget med 90 000 kronor.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 79
Ekonomikontoret, Budget 2018, plan 2019-2020 Töreboda kommun, Juniutgåva, Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 97
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Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Kommunfullmäktige 2017-06-19
uppdaterad med ny skatteprognos september 2017

Ekonomikontoret, Redovisning av inkomna tilläggsäskanden avseende
budget 2018 den 16 oktober 2017

Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Ekonomiberedning 2017-10-16,
förslag till reviderad drift och investeringsbudget 2018 den 16 oktober
2017

Ekonomiberedningens protokoll den 16 oktober 2017, § 27

Kommunchefens och barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 23
oktober 2017 om utbyte av IT-nätverk på Biblioteket i Töreboda
Bilaga Ks § 321/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige

/
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Justerare

?

Utdragsbestyrkande

' Kommunstyrelsensförslagtillbeslutrevideradinvesteringsbudget2018 ? . '
Kommunstyrelsen 2017-11-Ol

1

KF § 97, 2017-09-25, Laddboxar för kommunala fordon

50

1500

Nätverk bibliotek

Summa:

Investeringsbudget för Killingen utreds vidare.
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90

1640
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i

Gjutaren 4, tillkommande investeringar

l

i

4

j } } M l- J & %a l Il j5 -J Ik0 laj %# 5 ? s

K 0 mmiin lyrelsens förslag till reviderad investeringsbudget 2018 - 2022
Budget 2018

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2022

Budget 2021

400

o

o

o

o

1500

o

o

o

o

Vårdcentralen energi

1000

500

o

o

o

Ventilation Kommunhuset

o

o

o

o

2 500

2 soo

o

2 500

2 500

0

2 000

o

o

o

1000

o

o

o

o

4 000

o

o

o

2 000

2 000

2 000

2 000

400

400

400

400

400

o

o

o

3 600

o

o

o

s ooo

o

o

o

o

2 000

o

o

o

o

o

o

o

2 000

o

o

Moholms skola ventilation

Töreboda camping

Reinvestering skolor/förskolor
Centralskolan hus E (tak, belysningen, vent.)
Ombyggnad Kornknarren/Kastanjens kök
Gruppbostad LSS

: soo

Gjutaren 4

Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall
Energieffektivisering/ventilation och styr

2 000
400

Brand inbrott och passer

Camping ny liner pool
Centra!skola hus B, ytskikt och belysning
o

.Centralskolan hus E, inre renovering
Centralskolan kök och matsal

200

Krusebacken scoutstugan, nytt tak
Kilenskola värme, belysning och tak
Bibliotek nya fönster

400

o

o

j 200

200

200

200

200

3 000

, 2 000

2 500

2 500

2 500

300

300

300

300

Trafiksäkerhetsåtg,ärder

'GC-vägar

A

a'l

("

,,z-

300

1000

:r ooo

1000

1000 l 1000
l

Tillgänglighet HIN
Gata generellt

l

Ggjg

l

l

l

o

o

IJ

, Verksamhetsområde

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

11 soo

11 50C

11500

4 50C

iisoo

C

o

7 00C

o

2 50C

4 soo

c

5 000

-2500

, -4500

c

-5 000

O

17 000

is ooo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1000

o

o

o

Taxe inansierat VA
Reinvestering
Kvävereduktion

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

2 soo
-2 500

VA-plan, överföringsledning

Laddboxar för kommunala fordon

50

Gästhamnen

Lekplatser
Resecentrum

Östra Torggatan - utökad torgnära parkering

1200

o

o

o

o

Kungsgatan ny centrumnära parkering
Torget parkering -Norra torgg. Bred trottoar
Drottning./Skofgatan parkering
Kungsgatan gång,, cykel, träd, sten

soo

o

o

o

o

o

o

o

2 000
300

o

o

o

2 000

o

o

o

o

1000

o

o

o

o

2 000

o

o

1000

o

o

o

Bro över Göta kanal

5 000

o

o

o

o

Lina,flyttoch upprustning i

2 000

o

o

o

o

Resecentrum nya cykelgarage mm

1000

o

o

o

Resecentrum jvstn stenbelagd yta mm

2 000

o

o

o

Resecentrum jvstn ny kanalkaj
Kanalparken gata VA etapp 2

2500.

o

o

o

Björkäng ny parkering
Gästhamn grillplats

;dc ?

2 000

o

o

o

2 000 ,

o

o

o

o

o

o

o

l

Norra torgg. Kungsg. Trottoar
Korsning Kyrkogatan - St Bergsgatan
Gång och cykelvägar

100

InVeStenngSDu0geK Lulö - LULL

I%%Jllllll?llJL74 %*%%*0

Gästhamn ny lekplats

Budget 2019

:r ooo

o

o

g

1200

o

0

o

o

:r ooo

0

o

o

s ooo

0

o

o

6 000

(i

o

o

o

o

o

0 20000

o

o

4 000 0

o

o

4 000 0

50

50

so

so

50

50

50

50

50

150

150

150

iso :rso

:r ooo

1000

:i. ooo

1000 1000

ioo

ioo

ioo

1000

l 1000

Gästhamn tennisbana

Gästhamn ny parkering

Camping rondell Haddebodav.
Töreshov infart parkering Halnav.
Töreshov nybyggnation Träffpunkten
Töreshov rivning ny kombihall
Bruksgatan ny sträckning Moelven
Bruksgatan ny VA-ledning

Budget 2020

Budget 2021

U

io ooo o

3 000

l

Bullerplank

Digitala lås

Budget 2022

Budg«;t 2018

Resecentrum väntsal mm

l

ffl

l

Campingplats lägenheter/servicehus

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inyentarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning

40

WiFi

go

Nätverk bibliotek

l

IT allmänt:

Kgmmunst relse:

l

,Central IT-miljö
Nätverksinvestering
Vård och omsor

'Inventarier

' 1000
300

Inventarier gruppbostad LSS

/

A<

A

oi

1200
l

irisiprit:>ripr
älrlrpnmsorg
ll IVCI IL(JI Il-l ullJt x-w* * *-s?* 5

l

0

o

ioo

ioo

1000 1000
Oi

@

O

o

IJ

Budget 2018

Budget 2019

1 000

1 000

Budget 2020 i Budget 2021

Budget 2022

l

Verksamhetsområde

Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Teatern, golvrenovering
Handikapphiss simhall
UV-skydd utemiljö

1000

1 000

1000

1000

o

o

o

o

o

o
o

o

61 750

43 750

500

soo

o
o

- -44580'

60 850

55 250

Inventarier Centralskolan

Inventarier nya skol- och förskolelokaler
Summa:
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Dnr KS 2017/0355

Folkhälsoplan 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Folkhälsoplan 2018.
Sammanfattning av ärendet

Folkhälsostrateg Pia Gustavsson har upprättat förslag till reviderad folkhälsoplan 2018 som ska ligga till grund för att uppfylla fullmäktiges begäran i målpaketet.

Folkhälsorådet beslutade den 10 september 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Folkhälsoplan 2018.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 126

Folkhälsorådets protokoll den 10 september 2017, § 39
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 bland annat att

anta upprättat förslag till Folkhälsoplan 2016-2018 (2017).
Expedieras till;
Kommunfullmäktige

J
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Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0320

Samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner för sin del upprättat förslag till samverkans-

avtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att för sin del förlänga nu

gällande
folkhälsoavtal med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden med två
år.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag avtal med samtliga kommu-

ner i Skaraborg avseende lokalt folkhälsoarbete. Nuvarande avtal gäller till
och med 2017. Därför har strategigruppen för folkhälsoarbete tagit fram
ett förslag till avtal för 2018-2021. Strategigruppen består av representanter för kommuncheferna i Skaraborg och regionens avdelning folkhälsa.
Den uppföljning som har gjorts visar att innehållet i nuvarande avtali stort
upplevs som positivt. Uppföljningen bygger bland annat på samtal med
kommuncheferna, redovisning och diskussion i hälso- och sjukvårdsnämnden och diskussion med folkhälsostrategerna. Därför har inga större förändringar gjorts i förslaget till nytt avtal. En analys av avtali övriga regionen har giorts och erfarenheter därifrån har vägts in i förslaget. Den utveckling som pågår i Skaraborg, där folkhälsoarbetet utvecklats till ett
strategiskt viktigt område, har också varit vägledande. Den samverkan
som har etablerats mellan Kommunalförbundet och hälso- och sjukvårdsnämnden är inarbetad i förslaget. Avtalen föreslås tecknas på fyra år, med
möjlighet till förlängning med två år.

Förslaget är förankrat i kommunchefsgruppen och i presidiet för östra
hälso- och sjukvårdsnämnden. Frågan om nytt avtal har också tagits upp i
den politiska styrgruppen för folkhälsoarbete i Skaraborg (Kommunalförbundets och östra hälso- och sjukvårdsnärnndens presidier).
?Justerare
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forts. Ks § 323

Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 8 september 2017 att re-

kommendera medlemskommunerna att teckna samverkansavtal avseende
lokalt folkhälsoarbete enligt framtaget förslag.

Folkhälsorådet beslutade den 10 september 2017 föreslå kommunstyrel-

sen besluta att ställa sig bakom Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens be-

slut att anta samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete mellan

Töreboda kommun och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden åren 20182021.

Avsikten med samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete mellan

Töreboda kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är att stärka

det tvärsektoriella samarbetet och få ett bättre resursutnyttjande och
större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna
skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor, livsmi5öer och
levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå ifrån befolkningens behov. Folkhälsoarbetet ska ses som strategiskt utvecklingsområde, Det innebär att:

> Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens behov
> Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning
> Folkhälsoarbete ska bygga på systematiska och målinriktade insatser,
integrerade i ordinarie verksamhet

> Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i kommunernas ledningssystem.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 21 september 2017 föl-

jande;

* Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del förslag till avtal om
lokalt folkhälsoarbete.

*

Hälso- och sjukvårdsnämnden delegerar till ordföranden att teckna av-

tal med respektive kommun.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2015, § 66

Skaraborgs kommunalförbunds styrelses beslut den 8 september 2017,
§72

Folkhälsorådets protokoll den 10 september 2017, § 37
Förslag till samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Töreboda

kommun för perioden 2018-2021
Justerare

{e. [

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-11-Ol

514

forts. Ks § 323

Västra Götalandsregionen, Östra hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll
den 21 september 2017, § 67

Expedieras till;

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Folkhälsorådet

Skaraborgs kommunalförbund
Folkhälsoplaneraren
Kommunchefen

Administrativ assistent K. Roslund Berg

?]usterare
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Dnr KS 2016/0307

Granskning Vindbruksplan Laxå kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till ny
Vindbruksplan för Laxå kommun.
Sammanfattning av ärendet

Laxå kommun har skickat ut förslag till ny vindbruksplan för Laxå kommun till bland annat Töreboda kommun för granskning. Granskningstiden
pågår till den 13 november 2017.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 46
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 161
Expedieras till;
Laxå kommun

i
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Dnr KS 2017/0179

Detaljplan för del av kvarteret Töreboda Konstruktören 3
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för del av kvarteret Töreboda Konstruktören 3.

Sammanfattning av ärendet

Plan- och exploateringschefen skriver att i dialog med ägaren till fastigheten Töreboda Konstruktören 3 med flera, Daloc AB har behov framkom-

mit av att ändra fastighetsgränsen något inför en framtida utbyggnad. För
att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan.

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att teckna plankostnadsavtal med ägaren till fastigheten Töreboda Konstruktören 3 och att upprätta förslag till ny deta5plan.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta detaljplan för Konstruktören 3 med flera.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelser den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 7 och 8
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med
Plankarta och Planbeskrivning (Samrådshandling)
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 79

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilagorna, Plankarta och planbeskrivning, Granskningshandling juni 2017 och
Samrådsredogörelse juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 116
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017
med bilagorna Planbeskrivning och Plankarta upprättade i maj 2017, reviderade ijuni och september 2017 samt Granskningsutlåtande september
2017
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Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 162

Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Verkmästaren 10

och Konstruktören 3 med flera enligt upprättad samrådshandling: maj, under perioden 15 maj - 5 juni 2017.

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra granskning av upprättat förslag till
detaljplan, daterat juni 2017, för Töreboda Verkmästaren 10 och
Konstruktören 3 med flera.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr KS 2017/0261

Utvecklingsplan för gång och cykelvägari Töreboda 2017-2020
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för revidering så att gång- och cykelvägarna går
fram till kyrkogårdar, affärer, idrottsplatser, skolor, förskolor och lekplatser samt fortsätter till andra cykelleder.
Sammanfattning av ärendet

Plan- och exploateringschef Dan Harryzon har upprättat förslag till utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda 2017-2020. I kommunens program för boendeplanering, antagen februari 2014, nämns bland
annat gång- och cykelvägar som en av kommunens prioriterade strategiska investeringar. Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna och anta rubricerad utvecklingsplan.
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att återremittera förslaget till utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda 2017-2020
till plan- och exploateringschefen för komplettering med utvecklingspla-

ner för Moholm och Älgarås.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna och anta rubricerad utvecklingsplan Förslagshandling september 2017. Förslaget har kompletterats med utvecklingsplaner för Moholm

och Älgarås.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilaga
Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda, Förslagshandling juni
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 113
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017
med bilaga Gång- och cykelvägari Töreboda kommun, Utvecklingsplan
2017-2020, Förslagshandling september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 166
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Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Charlotte Karlsson (S): Ärendet återremitteras för revidering så att
gång- och cykelvägarna går fram till kyrkogårdar, affärer, idrottsplatser,
skolor, förskolor och lekplatser samt fortsätter till andra cykelleder.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande och finner att

kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Expedieras till;
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Sekreteraren

'?Justerare
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Dnr KS 2017/0289

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut

Töreboda kommun ställer sig bakom Västra Stambanegruppens yttrande
gällande den nationella planen för transportsystemet och överlåter åt

Skaraborgs kommunalförbund att svara på nationell plan.
Anne-Charlotte Karlsson (S) deltog inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har översänt Remissversion 2017-08-31 av Förslag till
nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Västra

Götalandsregionen svarar på remissen efter ett samordnat svar från kom-

munalförbunden.

Töreboda kommun ingår i Västra Stambanegruppen där kommunerna
Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herr5unga, Falköping, Skövde, Laxå, Vingåker,
Katrineholm, Flen samt Gnesta ingår. Kommunerna samarbetar för att tågtrafiken på Västra Stambanan ska utvecklas med ökad kapacitet och ro-

busthet på stråket Göteborg-Stockholm.
Beslutsunderlag

Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 26 september 2017

Västra Stambanegruppens yttrande

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 168

Expedieras till;

Skaraborgs kommunalförbund
Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2015/0228

Justering av avgifterna i Va-taxan för år 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan justeras med +40 procent
från och med 2018-Ol-Ol.

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i VA-taxan justeras med +1,5 % procent från och med 2018-Ol-Ol.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 12 september 2017 att rekommendera
kommunfullmäktige för Töreboda kommun att justera:

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa med
+40 procent från och med 2018-Ol-Ol.

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +1,5 % procent från och med 2018-Ol-Ol.

VA-taxans anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en
fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för
att ordna den allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla cirka 90 000 kronori Töreboda kommun samtidigt
som genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att
möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.

Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden
ligger på i aktuella projekt inom MTG (Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner):

* Ny bostadsgata kvarteret Hästen, Töreboda cirka 180 000 kronor per
fastighet
*

Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad cirka 220 000 kronor per fastighet

*

T;'/

Enstaka nyanslutningar MTG cirka 200 000 kronor
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I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur
stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år.
Prejudicerande domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas
med mer än 50 % per år för att räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet Teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i
Töreboda kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40 %
från och med 2017-Ol-Ol. Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder att VA-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet
betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast justera
avgifterna med 20 % vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och intäkter fortsatt stort.

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG gemensamma
VA-planen föreslås stegvis höjningar om 40 % per år under åren 20172019. Med bakgrund av detta föreslår verksamhet Teknik en justering av
anläggningsavgifterna från och med 2018-Ol-Ol med +40%.
VA-taxans brukningsavgifter
Under några år har VA-kollektiveti Töreboda haft en ekonomii balans vilket innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver
11 500 000 kronor i investeringsmedel och att detta skulle resultera i ett
årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med cirka 3 %. I Töreboda
har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 11 500 000 kronori
årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder och anpassningar som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och underlag för att hålla den målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med

investeringar har funnits under år 2017 beroende på den stora investering
som ska göras på Töreboda avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion. En investering verksamhet Teknik ännu inte exakt vet kostnaden
för.

Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om
cirka 500 000 kronor när året är slut vilket i sig visar att dagens driftkostnader är lägre än intäkterna och att det isolerat inte finns anledning att
justera taxans brukningsavgifter uppåt.
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En ny kvävereningsprocess kommer att öka verksamhetens driftkostnader
enligt den principutredning som togs fram under år 2016 och verksamheten bedömer att driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta
kommer att öka med 450 000 kronor. Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som nu är planerade med
cirka 340 000 kronor.

Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 000 kronor

år 2018 förutsatt att verksamheten fortsatt kan effektiyisera i takt med

generella kostnadsökningar vilket förutsätts. Då verksamheten bedöms
göra ett överskott om 500 000 kronor är behovet endast att justera taxan
uppåt för att få ökade intäkter om 290 000 kronor vilket motsvarar
1,45 %. Verksamhet Teknik föreslår därför en justering av brukningsavgif-

terna med 1,5 % från och med 2018-Ol-Ol.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 169
Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 170
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0313

Delårsrapport 2017, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) delårsrapport 2017 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt Delårsrapport 2017. Delårets resultat är negativt och uppgår till - 6,5 miljoner kronor, vilket är i
linje med det budgeterade resultatet på - 6,5 mi5oner kronor. Soliditeten
uppgår till 66,3 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.
Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 57
miljoner kronor. Det egna kapitalet minskar dock i stadig takt allteftersom
kostnaderna ökar och därmed det negativa resultatet. Inom ett par års tid
kommer taxehöjningar att bli nödvändiga för att få ekonomin i balans och
kunna upprätthålla en god finansiell ställning.
Prognosen för helåret visar på ett underskott på cirka - 13 mi5oner kronor vilket är i enlighet med budgeterat resultat. Underskotten ska ses mot
bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfallsinsamling ska finansieras av det egna kapitalet och att underskott inte
kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning.

Utöver ekonomiperspektivet finns följande tre perspektiv - Verksamhet/Miljö, Kund och Medarbetare. Flertalet av målen inom perspektivet Verksamhet/Miljö bedöms uppnås. För Kund respektive Medarbetamålet visar
genomförda undersökningar att inget av målen uppnås för året. För Kundperspektivet ligger resultatet nära det beslutade målet medan skillnaden
är betydligt större för medarbetarmålet.
Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs direktions protokoll den 18 september
2017, g 17
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Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs be-

dömning av delårsrapport 2017-06-30

Certifierad kommunal revisors granskning av delårsrapport 2017 för

Kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg den 25 september
2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 173

Direktionen beslutade den 18 september 2017 att godkänna delårsrappor-

ten för år 2017.

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg gör

följande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redoRevisorerna gör ingen annan bedömning av måluppfyllelsen än den

visningssed.

som direktionen gör i delårsrapporten.
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0330

Delårsrapport 2017, Sqmordnin7sförbundet Norra Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Samordningsförbundet Norra Skaraborgs delårsrapport 2017 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt Delårsrapport
2017-08-31. Rapporten utgår från huvudmännens bidrag om totalt
2 554 667 kronor. Delårsrapporten visar ett minusresultat på 354 000
kronor. Enligt prognosen kommer resultatet 2017-12-31 att vara ett minusresultat på cirka 525 000 kronor och utgående ekonomi cirka 220 000
kronor. Detta är helt överensstämmande med förbundets årsbudget, då
man planerat utökade individinriktade aktiviteter där behovet visat sig
stort samt för att minska det egna kapitalet till rekommenderad nivå.

Totalt har förbundet under 1 januari - 31 augusti haft 60 deltagare i aktiviteter. 18 individer har avslutats, varav O till arbete, 2 till studier, 7 till

fortsatt rehabilitering, 3 aktivt arbetssökande, 2 har varit för sjuka för att
fortsätta rehabilitering, 2 har flyttat och 2 deltagare har avslutats av annan
orsak.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 174
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0294

Befolkningsprognos 2017 - 2022
Kommunstyrelsens beslut

} planeringsförutsättningar för budget 2019 och plan 2020-2021 används
befolkningsprognos enligt alternativ c "Egen prognos 2017 - 2022 - minst
10 nya bostäder per år.
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 2017 - 2035. Västra Götalands befolkning förväntas växa till nästan
2 miljoner invånare år 2035. Det är en ökning med 285 000 invånare jämfört med dagens befolkning och betyder drygt 15 000 fler invånare i genomsnitt för varje år. Störst ökning av befolkningen förväntas i Göteborg
och kommunerna runt Göteborg samt Strömstad. De flesta kommuner i
Västra Götaland förväntas öka i befolkningsantal fram till 2030, vilket
framför allt beror på en förväntad stor utrikes inflyttning. Befolkningsantaleti Töreboda kommun förväntas öka till 9 894 år 2030, vilket innebär
en ökning med 460 invånare jämfört med 2016.

Utrikesinflyttningen har redan 2016 och 2017 blivit mindre än vad som
beräknades i prognosen. För Törebodas del har det stor betydelse. En annan viktig faktor är antalet nytillkomna bostäder. Regionens prognos förutsätter i genomsnitt 37 nya bostäder per år.
Med anledning av att förutsättningarna för inflyttning förändrats snabbt i
kombination med osäkerheten om bostadsbyggnation gör att kommunledningskontoret arbetat fram egna befolkningsprognoser. Kommunledningskontoret har valt att presentera fyra olika alternativ. Alternativen är fö5ande:

a. Västra Götalandsregionens befolkningsprognos 2017 - 2022
b. Egen prognos 2017 och VGR:s befolkningsprognos 2018 - 2022
c. Egen prognos 2017 - 2022 - minst 10 nya bostäder per år
d. Egen prognos 2017 - 2022 - inga nya bostäder
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Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 176
Expedieras till;
Kommunchefen
Ekonomichefen

Trafikhandläggaren
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Ks § 332

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 25 minuter (klockan 14.35-15.00).
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Dnr KS 2017/0319

Riktlinjer för förebyggandeverksamheten - Räddnin7stiänsten
Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag
till frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt
LBE och rengöring (sotning) att gälla från och med den 1 december 2017.
Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktion beslutade den 31 augusti

2017 bland annat att fastställa riktlinje för förebyggande brandskyddsarbete att gälla från 2017-12-Ol och att översända frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt LBE och rengöring (sotning)
för antagande i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Chefen för förebyggande avdelningen har genomfört en grundlig översyn
av förbundets riktlinje för den förebyggande verksamheten. Riktlinjen syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur arbetsuppgifterna vid den förebyggande avdelningen ska bedrivas. Riktlinjen vänder sig till såväl egen
personal som till utomstående. Målet med riktlinjen är att bidra till att det
förebyggande arbetet bedrivs likvärdigti samtliga medlemskommuner
och av samtliga medarbetare. Slutligen ska riktlinjerna även bidra till att
den förebyggande verksamhetens säkerhets- och prestationsmål enligt
handlingsprogrammet uppfylls.

Riktlinjen beskriver arbetsuppgifter, regler för myndighetsutövning, kompetens och bemanning. Vidare beskrivs hur tillsyn bedrivs och hur frister
för denna sätts. Motsvarande beskrivning görs för tillståndshanteringen
och hur fristerna för givet tillstånd sätts. Slutligen redovisas fristerna för
sotning (rengöring), vilka har uppdaterats utifrån de rekommendationer
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut.
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Chefen för förebyggandeavdelningen på Räddningstjänsten Östra

Skaraborg, Daniele Coen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktions protokoll den 31 augusti
2017, § 83
Förslag till riktlinje för förebyggande verksamheten inklusive frister för
skriftlig redogörelse, tillsyn enligt LSO och LBE, tillstånd enligt LBE och

rengöring (sotning)

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 171
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0318

Avgifter för förebyggandeverksamhet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag
till taxekonstruktioner och taxor för tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 december 2017.
Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktion beslutade den 31 augusti
2017 bland annat att fastställa taxekonstruktioner och taxor för utbildning
att gälla från 2017-12-Ol, samt att översända taxekonstruktioner och
taxor för tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för
antagande i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Avgifter tas ut för myndighetsutövning, när stöd finns ilagstiftningen samt
även för vissa andra tjänster som inte utgör myndighetsutövning, exempelvis brandutbildning. Självkostnadsprincipen är gällande innebärande
att myndigheten inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som myndigheten tillhandahåller.
Vidare gäller likställighetsprincipen innebärande att myndigheten ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga
medlemskommuner. Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll skiljer mellan de olika distrikten (kommuner).

Avgiftstaxan bygger på årlig uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning och övriga tjänster utifrån "Prisindex kommunal verksamhet",
framräknat av Sveriges Kommuner och Landsting. Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter

"Sotningsindex" som också tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.
Uppräkning av taxorna enligt ovan hanteras genom beslut av Direktionen

för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Beslut om

avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, fattas av räddningschefen eller
chefen förebyggande avdelningen.
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Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn
och tillstånd, utgörs av fast grundavgift och rörlig timavgift. Den rörliga
timavgiften debiteras per halvtimme. Syftet med kombinationen fast
grundavgift och rörlig timavgift är att de delar av ett ärende som är oberoende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar ay ett ärende som

är beroende av den enskilde ska skilja sig från fall till fall. Taxekonstruktionerna följer anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting.

Taxekonstruktionen för räddningstjänstens utbildning av medlemskommunernas medarbetare består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme.
Chefen för förebyggandeavdelningen på Räddningstjänsten Östra
Skaraborg, Daniele Coen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) direktions protokoll den 31
augusti 2017, § 84

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 172

RÖS chef för förebyggandeavdelningen svar på frågor om olika inställelseavgifter och hur de har beräknats den 20 oktober 2017

RÖS räddningschefs förtydligande gällande avgifter för förebyggandeverksamheten den 23 oktober 2017

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0314

Ilppfölining och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2017 bland annat att anta följande
rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut;

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut

* registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett extra sökord i diariet till exempel "Kf verkställighetsbeslut"
@

registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två
gånger om året, till exempeli mars och september månader
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kommunfullmäktigebeslut som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid

*

listorna lämnas till kommunchefen

*

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse

*

ärendet "Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut" tas upp på dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden till exempeli april och oktober för att gå vidare
till kommunfullmäktiges sammanträden i maj respektive november.

Kommunsekreterare Mariana Franken har gått igenom kommunfullmäktiges beslut i fjol och i år och sammanställt en förteckning över kommunfullmäktigebeslut till underlag för uppföljningen och återrapporteringen av
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut, bilaga a. Förteckningen omfattar fem ärenden.

Kommunchefen redovisar i tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 när
ärendena beräknas rapporteras till kommunfullmäktige, bilaga b.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 3 maj 2017, § 146
Förteckning Kf verkställighetsbeslut den 19 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 177
Förteckning Kf verkställighetsbeslut den 23 oktober 2017
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017
Bilaga a och b Ks § 335/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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2017-10-23
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Ärendeförteckning
Datum

'20"l7-00312

2017-09-1g

Avsändare/Mottagare
Kommunfullmäktige

2017-00311

2017-09-19

Kommunfullmäktige

2017-00309

2017-09-19

Kommunfullmäktige

l

. Nummer

Beskrivning

Uppdrag att inhämta aktuell information om parkour/freerunning, Kf
verkställighetsbeslut

Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studieförbunden, Kf
verkställighetsbeslut

uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader, Kf

Per-Ola Hedberg
Per-Ola Hedberg

se också Dnr KS 201 5/86

' Pia Gustavsson
Dan Harryzon

2015-09-28

Pia Gustavsson

Folkhälsoplan 20al6-2C)18, Kf verkställighetsbeslut

2014-00139

2014-09-03

Pia Gustavsson/Dan Harryzon

Utvecklingsplan )ekplatser

Uppdrag om att tillföra lekplatserna lekredskap till funktionshindrade
barn och ungdomar, Kf verkställighetsbeslut

.?

l Per-Ola Hedberg

verkställighetsbeslut,

2015-00208

?'f

lAnsvarig

l
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TJÄNSTESKRIVELSE
TöREBODA KOMMUN

Per-Ola Hedberg, Kommunchef

Datum

Referens

2017-10-23

KS 2017-00314

0506-18152

?TOap(,C?..,?D'a?'A71,a/,Ot,.al4),>.]a..L7"i?'t71'
Kommunstyrelsen
L!'ri iU fJ

ffci #'/'
Uppföl§ning och återrapportering av verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Med kommunchefens redovisning läggs redovisningen till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Rutinen för uppföljning och återrapportering av verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut innebär att ärendet "Uppföljning och
återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut" tas upp på
dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden i april och oktober för
att gå vidare till kommunfullmäktiges sammanträden i maj respektive
november.

Av bifogad redovisning framgår det att fem beslut inte återrapporterats till

kommunfullmäktige. Återrapportering av dessa ärenden föresiås ske enligt
följande:
a.

Uppdrag att inhämta aktuell information om parkour /freerunning:
rapport till kommunfullmäktige hösten 2018.

b. Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till shidieförbunden: rapport
till kommunfullmäktige senast i mars 2018.
C.

Uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader: rapporten
går upp till tekniska nämnden före årsskiftet och kommer till
kommunfullmäktige senast i mars 2018.

d. Redovisning om hur de olika verksamheterna arbetar praktiskt med
Folkhälsoplanens för att nå målen 2020. Redovisningen till
kommunfullmäktige är försenad och ska nu lämnas senasti mars 2018.
e.

Lekredskap till funktionshindrade barn och ungdomar ska tillföras
lekplatserna: uppföljningsrapport till kommunfullmäktige under
hösten 2018.

Töreboda 2017-10-23

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

[=,

»
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Datum

, Töreboda kommun

KS 2017-00314

Sida 2 av 2

Förteckning Kf:s verkställighetsbeslut

Beslutet ska skickas till:

Kommunchefen
Teknisk chef
Tekniska nämnden

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Äldreomsorgschefen

d.=, ,!/
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Bilaga:

2017-10-23
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Dnr KS 2015/0078

Kommunstyrelsens Utvecklingsstipendium - stipendiat 2017
Kommunstyrelsens beslut

1. 2017 års utvecklingsstipendium tilldelas Ann Hallenberg.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att informera stipendiaten
om beslutet.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att skriva ned motiveringen till beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2009, § 117, att inrätta ett
utvecklingsstipendium.

Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag, organisationer verksamma inom kommunen, som utfört eller utför insatser till

gagn för kommunens framtid och utveckling eller för att berika livet för
invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en stimulans för fortsatt arbete.

Två förslag till stipendiater har lämnats in, Ozzi Mecklin och Lotten
Svensson.

Informations- och turistchef Anna-Karin Kjellberg meddelar att
Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning har fö5ande förslag till
stipendiater;
Marika Bengtsson, Wentzels By Mimmi

Ann Hallenberg, världskänd operasångerska, Älgarås
Monica Samuelsson, Atelje Hilda Matilda
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forts. Ks § 336
Beslutsunderlag

Utvecklingsenhetens förslag till stipendiater

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 175
Expedieras till;
Stipendiaten
Ordföranden
Kommunchefen
Ekonomikontoret

Turist- och informationschefen

Kommunfullmäktiges ordförande
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Dnr KS 2015/0026

Sammanträdesdagar 2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen sammanträder följande onsdagar 2018; den 3 /1, 7 /2,
7/3, 4/4, 2/5, 23/5, 13/6, 5/9, 3/10, 31/10 och 28/11 kl. 13.00 med undantag av den 23 /5 (preliminär budget) då sammanträdet föreslås börja
kl. 8.30.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 om följande sammanträdesdagar 2018; måndagarna den 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5,
18/6, 24/9, 15/10 (nya fullmäktige), 29/10, 26/11 och 17/12 klockan
18.00.

Med utgångspunkt från förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige har kommunledningskontoret upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider 2018 för kommunstyrelsen, Krisledningsnämnden,
Utvecklingsutskottet, Vård- och omsorgsutskottet, Utbildnings- och kulturutskottet och personalutskottet.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 september 2017 att
sammanträda följande dagar 2018; torsdagarna den 11/1, 8/2, 8/3, 12/4,
onsdagen den 9/5 och torsdagarna den 7/6, 16/8, 13 /9, 11/10, 8/11 och
6/12 kl. 8.30.

Utvecklingsutskottet beslutade den 12 oktober 2017 att sammanträda följande onsdagar 2018; den 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 30/5, 15/8, 12/9,
10/10, 7/11 och 5/12 kl. 8.30.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 att fastställa
sammanträdesdagar 2018 för Vård- och omsorgsutskottet enligt kommunkansliets upprättade förslag.
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Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 september 2017, § 69
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 102
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 178
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 144
Expedieras till;

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Utskotten
Kommunchefen
Ekonomikontoret

Folkhälsoplaneraren
Tolkförmedling Väst
Mi5ö- och byggnadskontoret
Assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
Kontaktcenter
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Dnr KS 2017/0340

Informationsärende gällande klagomål på socialtjänsten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information om klagomål som är rubricerat som orosanmälan, men klagomålet innehåller enbart uppgifter om missnöje med handläggare. Den klagande har också åsikt om att placeringen av hennes barn inte är till deras
bästa.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ananthi F}odins tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 133

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 följande;
* Informationen noteras och läggs till handlingarna.
* Informationen lämnas till kommunstyrelsen.
Expedieras till;
Enhetschef A. Flodin
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Dnr KS 2017/0334

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avseende
dröjsmål med att verkställa beslut om kontaktperson enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Kommunstyrelsens beslut

1. Enhetschef Anna-Karin Holgerssons förslag godkänns som Töreboda
kommuns yttrande till IVO.
2. Yttrandet skickas efter kommunstyrelsens beslut till IVO.
Sammanfattning av ärendet

IVO har begärt yttrande och handlingar från ansvarig nämnd, utifrån att de
överväger att hos Förvaltningsrätten ansöka om utdömande av särskild

avgift enligt 28 a § LSS. Ärendet gäller ett ej verkställt beslut om kontaktperson enligt 9 § 4. LSS, med beslutsdatum 2016-04-Ol.
IVO begär att få yttrandet senast den 20 november 2017.
Beslutsunderlag

Enhetschef Anna-Karin Holgerssons tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 135
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Enhetschef Anna-Karin Holgerssons förslag godkänns som Töreboda
kommuns yttrande till IVO.
Yttrandet skickas efter kommunstyrelsens beslut till IVO.
*

*

Expedieras till;
IVO

Enhetschef A-K Holgersson
Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2017/0327

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, Killingen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige omfördelar 1050 000 kronor inom 2017 års budget
från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten
Killingen.
Sammanfattning av ärendet

Inom 2017 års budget finns 3 219 000 kronor kvar i LSS-pott under kommunfullmäktige.
Killingen står under ombyggnad, och beräknas vara klar i december 2017.
Inventarier till verksamheten är inte budgeterade. Under 2017 fick
Killingen ett ärende som bevi5ades avlastning med 302 dagar per år. Det
nytillkomna ärendet samt kostnader för inventarier kan inte täckas inom
ordinarie budget. Detta innebär att 1050 000 kronor behöver omfördelas
till budgetram för Killingen.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 27 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 137
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inom 2017 års budget omfördela
1050 000 kronor från kommungemensam LSS-pott, till budgetramen för
LSS-verksamheten Killingen.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0328

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, personlig
assistans

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige omfördelar 1950 000 kronor inom 2017 års budget
från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten
personlig assistans.
Sammanfattning av ärendet

Inom 2017 års budget finns 3 219 000 kronor budgeterade i en LSS-pott
under kommunfullmäktige.

Antalet ärenden med personlig assistans har ökat, och verksamheten har
även fått oförutsedda kostnader som inte kan täckas inom ordinarie bud-

get. Detta innebär att 1950 000 kronor behöver omfördelas till budgetram
för personlig assistans.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 27 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 138
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inom 2017 års budget omfördela
1950 000 kronor från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för
LSS-verksamheten personlig assistans.
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0331

Anmälan enligt Lex Maria
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Den aktuella patienten har fått en injektion av distriktssköterska på
Närhälsans vårdcentral i Töreboda mot benskörhet, trots beslut att kommande injektioner inte skulle ges. Vid en tidigare injektion i våras fick patienten troligtvis biverkningar, och injektionen sattes då ut. Den aktuella injektion som gavs den 31 augusti 2017 har inte gett de symtom som uppkom vid injektion i våras, utan patienten mår som vanligt.

Kommunen har inte gett injektionen, och utredningen visar på att
Närhälsan ansvarar för denna deli utredningen. Då händelsen är allvarlig
skickas Töreboda kommuns anmälan och utredning till IVO endast för
kännedom, eftersom Närhälsans vårdcentral också kommer att skicka in
en anmälan för samma händelse.

Utredningen innehåller också att anhörig påtalat att det tog tid efter inflyttning till boende, att få en toaförhöjning. Patienten har inte lidit någon
skada av den fördröjda handläggningen om toalettförhöjning.
Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Janssons tjänsteskrivelse
den 29 september 2017

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 139

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 fö5ande;
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Janssons utredning
skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Utredningen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

*

Expedieras till;

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Dnr KS 2016/0002

Justitieombudsmannens (JO) beslut gällande utformningen av beslut om insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet som ligger till grund för JO-beslutet, är en ansökan om utökning
av tidigare fattat beslut om personlig assistans enligt LSS den 27 november 2015. Ansökan avsåg personlig assistans dygnet runt, den tid det aktuella barnet inte får sina hjälpbehov tillgodosedda på korttids och i skolan.
Ansökan avsåg också att framtida beslut skulle gälla tills vidare utan slutdatum.

Den 18 januari 2016, Vou § 15 beslutar Vård- och omsorgsutskottet att bevilja utökad assistans. Beslutet gällde från och med den 1 februari 2016 till
och med den 30 juni 2016. En anmälan gjordes till Försäkringskassan angående behov av assistans. Vård- och omsorgsutskottets beslut innebar att
beslutet skulle gälla tills dess att Försäkringskassan fattade sitt beslut.

Den 26 januari 2016 anmäler barnets juridiska ombud Vård- och omsorgsutskottet. I anmälan framförs klagomål på att beslutet om utökad personlig assistans är tidsbegränsat, samt att det inte lämnats någon motivering
till varför beslutet tidsbegränsats. Vidare framförs klagomål på att beslutet
var förenat med flera förbehåll.

Den 9 maj 2016 avlägger Vård- och omsorgsutskottet ett remissvar till JO. I
remissvaret framförs att efter det att Försäkringskassan fått ansökan om
assistansersättning och fattat beslut, kommer perioden för omprövning att
bli betydligt längre. Vidare framförs att tidsbegränsningen är beslutad utifrån att den enskilde så snart som möjligt ska kunna känna trygghet i både
omfattning och ersättning, samt att den enskilde inte riskerar att stå utan
hjälp om Försäkringskassan fattar beslut om avslag.
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Den 30 maj 2016, Vou § 122 fattar Vård- och omsorgsutskottet ett nytt beslut, som avser en förlängning av utskottets tidigare beslut, samt att det
nya beslutet ska gälla från och med den 1 juli 2016 och till dess att
Försäkringskassan fattat beslut, dock längst till och med den 31 augusti
2016.

Den 2 oktober 2017 beslutar JO att rikta allvarlig kritik mot Vård- och
omsorgsutskottet. Det huvudsakliga innehållet i kritiken handlar om att

beslutet var tidsbegränsat och förenat med flera förbehåll om omprövning.
Fortsatt arbete:

I verksamheten finns rutiner för utredningsarbetet utifrån de lagar och
föreskrifter som finns. I dessa rutiner regleras hur det arbetas med tidsbegränsade beslut, förbehåll, kommunicering vid avslag med mera. I det aktuella ärendet har det bytts LSS-handläggare två gånger, vilket har försvårat utredningsarbetet.
Verksamheten har tagit del av JO:s kritik.

Numera arbetas och kommer det att arbetas på fö5ande sätt vad gäller
tidsbegränsade beslut, förbehåll och förvaltningsbesvär:
Tidsbegränsande beslut:

LSS-handläggarna har tidigare fattat tidsbegränsade besluti stor omfattning. I fortsättningen kommer handläggarna i varje enskilt fall noga överväga, om det är nödvändigt med en tidsbegränsning. Rutinen säger att om
bedömningen görs att beslutet ska vara tidsbegränsat, måste detta dokumenteras i utredningen. Vidare säger rutinen att om ett beslut är tidsbegränsat, ska insatsen följas upp i god tid innan beslutet har upphört att
gälla, samt att om ett beslut är tidsbegränsat krävs en ny ansökan från den
enskilde innan nytt beslut kan fattas.
Förbehåll:

Förbehåll om att beslutet ska omprövas vid väsentligt ändrade förhållanden är ofta motiverat. I fortsättningen kommer handläggarna i varje enskilt fall överväga nödvändigheten av andra typer av omprövningsförbehåll, samt vad syftet med ett sådant förbehålli så fall skulle vara. Förbehåll
som att ett beslut gäller till dess att Försäkringskassan fattat beslut om assistansersättning, behöver diskuteras på övergripande nivå.
Förvaltningsbesvär:

Rutinen säger att om ett beslut helt eller delvis har gått den enskilde emot,
kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Ett beslut med kortare giltighetstid än vad den enskilde önskat, är ett exempel på ett sådant beslut.
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Vid delgivning av ett sådant beslut ska bilaga "Hur man överklagar" bifogas ärendebladet. Om den enskilde behöver hjälp med att utforma överklagandet är biståndshandläggaren skyldig att hjälpa till.
Beslutsunderlag

JO:s beslut om att rikta allvarlig kritik mot vård- och omsorgsutskottet i
Töreboda kommun den 2 oktober 2017

Enhetschef Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017

Vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 18 januari 2016, § 15
Vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 30 maj 2016, § 122
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 140
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta fö5ande;
Informationen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen lämnas till kommunstyrelsen.
*
*

Expedieras till;
Biträdande äldreomsorgschef U. Berglund
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Kommunstyrelsen

Ks § 344

Dnr KS 2017/0227

Svar på remiss av bptänkandet SOU 2017:21 "Läs mig!" Nationell
kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgschefernas svar på remissen,
bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliet (Socialdepartementet) har remitterat betänkandet SOU
2017:21 "Läs mig!", Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre
till bland annat tolv kommuner, däribland Töreboda kommun.

Socialdepartementet inbjuder kommunen att lämna synpunkter senast
den 29 september 2017.

Äldreomsorgscheferna Ulrika Berglund och Ann-Sofie Eklund Karlsson har
upprättat ett förslag till remissvar. Förslaget har skickats till
Socialdepartementet.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 följande;
1. Redovisning av remissvar noteras och läggs till handlingarna.
2. Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.
Beslutsunderlag

Äldreomsorgscheferna Ulrika Berglund och Ann-Sofie Eklund Karlssons
tjänsteskrivelse den 18 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 141
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Kenneth Carlsson (S): Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgschefernas svar på remissen.
Bilaga Ks § 344/17
Expedieras till;
Socialdepartementet

Äldreomsorgscheferna
Justerare
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Socialdepartementet
Dnr: 52017/02040/FST

Remiss svar av betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell
kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre
Sammanfattning
Vi välkomnar den nationella kvalitetsplanen som ett stöd i det fortsatta arbetet
med att utveckla äldreomsorgen i vår kommun. En del förslag innebär helt nya
inriktningar och kan hjälpa oss i vår strävan att skapa en modern äldreomsorg
där gamla arbetssätt och metoder suddas ut.
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre-människosyn, kvalitet
och effektivitet

I dessa avsnitt läggs grunden för det personcentrerade arbetssättet och det
upplevs som en fortsättning till den Nationella värdegrunden för äldre. Vi ser
vikten av att som vård- och omsorgspersonal få kunskap och känna sig trygg i att
genomföra samtal som handlar om de existentiella frågorna, att som människa få
göra ett "bokslut" av sitt liv. Hur ska vi rusta våra medarbetare inför dessa svåra
samtal?

Den äldre personen och vård och omsorg
Som utredaren säger är de äldre en grupp människor i åldern mellan 65-105 år.
Detta innebär stora variationer i behov, vanor och livserfarenheter. För att kunna

rrföta detta måste vi arbeta personcentrerat och verkligen fråga varje person hur
hen vill ha sin vård och omsorg utförd.
God kompetensförsörjning
En god kompetensförsörjning är högst prioriterat för att överhuvudtaget kunna
fortsätta bedriva vård- och omsorg utifrån befintliga lag- och kvalitets krav. Vi ser
att en förändring måste komma till stånd när det gäller den utbildning som sker
på gymnasienivå i dagsläget. Utbildningens innehåll måste anpassas till hur
verkligheten ser ut. Nästa stora utmaning är att göra det intressant och attraktivt
att arbeta inom äldreomsorgen.
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
Allt hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är en förutsättning
för att kunna möta en förväntad ökad äldre befolkning. Investeringar i
förebyggande arbete och rehabiliterande insatser kan kosta en deli ett
inledningsskede, men är på sikt lönsamt. Vår erfarenhet är att arbetsmetoder
som t ex "trygg hemgång" skapar trygghet och skjuter upp behovet av
kommunala insatser (hemvård). Som utredningen förslår behöver personal inom
kommunens äldreomsorg fortbildning t ex inom området vardagsrehabilitering.
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Berörda myndigheter och organisationer behöver också stärkas för att få en
sammanhållen kunskap om nyttan med rehabilitering för äldre personer.
Sammanhållen vård- och omsorg
De multiprofessionella team som man nämner i Effektiv vård (SOU 2016:2) och i
den nationella kvalitetsplanen kräver ett helt annat tänk över organisationsgränserna. Här måste varje delaktig chef våga tänka utanför sin verksamhet och
våga ge medarbetare uppdrag där man är inne på en gemensam arena och inte
hamnar i gränsdragningar. Detta är en utmaning som är lätt att prata om men
otroligt svår att sätta i verk i praktiken. Många medarbetare är så skolade sedan
många år tillbaks i att tänka gränsdragning. I vår kommun har vi sedan 2009
arbetat med "trygg hemgång". Det har krävt mycket tid för att arbeta fram ett
arbetssätt som vi ser leder till ett ökat oberoende för kommuninvånaren men det

krävs investering för att lyckas. Investering i att sitta ner och reflektera och
komma framåt när det tar stopp. Hitta de nya arbetssätten och ha ett tydligt
uppdrag och mandat i frågan ända från politiken ner till medarbetarna som ska
utföra arbetet. I begreppet sammanhållen vård- och omsorg ligger utmaningen
att den enskilde ska ha ett välkänt team som kan bedöma behov samt se till att

den enskilde får den vård- och omsorg hen behöver. Det kan innebära att teamet
behöver inhämta ytterligare bedömningar från andra kompetenser.
Anhöriga
Anhörigperspektivet behöver lyftas och vi välkomnar statistiska underlag för att
kunna utvärdera nuvarande anhörigstöd, men också för att kunna möta
kommande behov och förbereda oss på det. Vi tror att anhöriga inte kommer att
utföra vård och omsorg i samma utsträckning i framtiden som i dag. Kanske
behöver det finnas ekonomisk ersättning till anhöriga som vårdar närstående, på
ett annat sätt än vad som finns i dag.
Välfärdsteknik

Välfärdstekniken är den absolut största framgångsfaktorn vad gäller nya
arbetssätt som leder till både effektivitet och kvalitet. För att samla alla ideer

behöver tydliga handlingsplaner tas fram, både lokalt, regionalt och nationellt.
För att möta upp behovet av att tänka in tekniken i verksamheten tror vi att nya
medarbetare med kunskap om innovativa lösningar behöver finnas i
verksamheten.

Boende för äldre personer
Vi ser en tendens att äldre väljer att bo kvar i sitt ordinära boende och inte flytta
till ett särskilt boende. Vi tror mer på en efterfrågan av senior /trygghetsboenden
med möjlighet till sociala aktiviteter och gemenskap, än på särskilda boenden.
Detta ställer krav på de bostäder som finns och som man planerar att bygga i
kommunen. Som vi ser det är betänkandet "Bostäder att bo kvar i" (SOU 2015:85)
en viktig utgångspunkt för oss i vår planering av bostäder framöver.
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Flexibla former för handläggning och beslut om insatser till äldre personer

kanske kan öka möjligheterna till självständighet och delaktighet utifrån
den nationella värdegrunden, i vissa avseenden. Vi tror dock att om denna
möjlighet skulle ges personer från 80 år och äldre (vad gäller vissa
insatser) finns en risk att vi tar över sysslor i vardagen, som den enskilde
egentligen skulle kunna utföra på egen hand. En förenklad handläggning
skulle å andra sidan kunna innebära kortare handläggningstid och göra

myndighetsutövningen mindre "byråkratisk".
Töreboda som ovan

Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ulrika Berglund

Äldreomsorgschef

bitr Äldreomsorgschef
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Dnr KS 2017/00297

Statistik inom barnomsorgen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 12 oktober 2017 aktuella siffror från

förskoleavdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält platsbehov till barnomsorgen för september månad. Det är trångt inom barnomsorgen. Det råder stor oro inom verksamheten att det med fortsatt utvecklingskurva kan bli mycket trångt vid årsskiftet 2017/2018. Utskottet
ser med oro på antalet barn som ska placeras efter årsskiftet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 85
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 oktober 2017 fö5ande;
Utskottet har tagit del av informationen och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.
Expedieras till;

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00322

Information om beslut om bidrag för upprustning av D-hus
Centralskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Boverket har tagit del av Töreboda kommuns slutrapport gällande statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid förskolor och fritidshem och godkänner densamma. Skäl för utbetalning föreligger om slutlig betalning av bidrag med 2 393 930 kronor.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 86

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 oktober 2017 fö5ande;
Utskottet har tagit del av informationen och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Ekonomichefen
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Ansökan om verksamhetsbidrag från Töreboda Basketförening
Kommunstyrelsens beslut
*
*
*

Två basketkorgar köps in till Idrottshallen i Töreboda.
Finansieringen sker med medel från befintlig budget.

Översända ärendet till tekniska nämnden för skyndsamt byte av basketkorgarna till matchgodkända korgar.

Sammanfattning av ärendet

Töreboda Basketförening har inkommit med en skrivelse där behovet av
två nya basketkorgar till Idrottshallen påvisas. Kostnaden uppskattas till
cirka 10 000 kronor per korg, totalt 20 000 kronor. Föreningen tränar basket i Idrottshallen och vill även ha möjlighet att spela matcher. De nuvarande basketkorgarna är inte säkra. Under basketträning och matcher förekommer bland annat dunkning och att man hänger i basketkorgen. Detta
är inte möjligt med nuvarande basketkorgar. Då basketkorgarna inte är

säkra kan föreningen inte ordna tävlingsmatcher i Töreboda. Föreningen
önskar att kommunen köper in och monterar nya och för tävlingsbruk
godkända basketkorgar i Idrottshallen.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 87

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 oktober 2017 fö5ande;
Två basketkorgar köps in till Idrottshallen till en kostnad av cirka
*

20 000 kronor.
*

Finansieringen sker med medel från befintlig budget.

*

Översända ärendet till tekniska nämnden för skyndsamt byte av basketkorgarna till matchgodkända korgar.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2013/00045

Utvärdering av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Kommunstyrelsens beslut
*

*

Det kollegiala lärandet utvecklas vidare.
Arbetet med läs- och skrivplan utvärderas och redovisas till kommunstyrelsen i januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Under läsåret genomfördes en kompetensutveckling för grundskolans pedagoger. Kompetensutvecklingen har varit språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innefattade att alla lärare genomförde läslyftet.
Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande och utgår från Skolverkets moduler. Man förbereder sig genom att läsa texter och se på filmer inför träffen.
Vid första träffen diskuteras det man läst och utifrån det görs en lektionsplanering. Därefter genomför man lektionen med sin klass. Vid nästa träff

diskuterar och analyseras lektionen och dess måluppfyllelse. Det kollegiala
lärandet och utbytet av erfarenheter har enligt forskning en gynnsam påverkan på undervisningens kvalite.
Dessutom har en kompetensutveckling i samarbete med Lärarfortbildning
genomförts, här benämnd Språkbiten. Det har varit en föreläsningsserie
för att öka kompetensen och dessutom grupphandledning för att kollegialt
utveckla undervisningen. Kompetensutvecklingen har haft fokus på läsoch skrivfärdighet och läsförståelse. En läs- och skrivplan har arbetats
fram och beslutats av kommunstyrelsen. Planen beskriver hur samtliga
elevers läs- och skrivutveckling ska utvecklas, dokumenteras och fö5as
upp. Planen innehåller också läsförståelsestrategier och metoder för att
utveckla läsförståelsen hos eleverna.

Det systematiska arbetet med läs- och skrivutveckling och läsförståelsen
förväntas ge resultat på elevernas kunskapsresultat. Det kommer troligen
att märkas om några år. Detta är ett långsiktigt arbete. En utvärdering av
läs- och skrivplanen och arbetet med densamma bör genomföras.
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Utvärdering från lärare och elever gällande"Bästa skola" projektet juni
201 7, Ett utbildningsprojekt om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Beskriv orsakerna till åtgärder att höja elevernas läs och skrivförmåga
Förmågan att förstå texter, skönlitterära och fakta har sjunkit bland eleverna de senaste åren. En av orsakerna kan vara att vi har stor genomströmning av nyanlända och asylsökande elever på skolorna, vilket innebär att språk och kunskapsutvecklande arbetssätt behöver utvecklas och
förstärkas.

Beskrivning av hur insatserna har genomförts
Föreläsningar för alla lärare i kommunens årskurs F-9 skolor gemensamt
inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta för att alla lärare i
kommunen ska ha en gemensam grund att utgå ifrån.
Grupphandledning i arbetslag och enskilt utifrån erfarenheter och genomförda aktiviteter i elevgrupper.
Handledarutbildning genom Läslyftet och därefter kollegialt lärande i mixade grupper på skolorna då man arbetat med moduler inom läslyftet.
Handledarna ingår även i centrala skolutvecklingsgruppen som varit delaktiga i framtagandet av en läs- och skrivplan för kommunens skolor.

Målgruppen som har berörts av insatser (t.ex. rektor, lärare etc.)
Samtliga lärare från förskoleklass till åk 9, cirka 105 stycken och fyra rektorer har deltagit i insatserna. Elevassistenter, central förvaltning och huvudman har i olika grad deltagit i insatserna. De elevassistenter som deltar
mycket i undervisningen i klassrummet har fått en särskild information
om fortbildningsinsatser och inblick i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt cirka 35 stycken assistenter.
Awikelser från den ursprungliga planeringen, orsakerna till dessa och hur awikelserna påverkat utvecklingsarbetet
Fortbildningen togs mycket väl emot av lärarna och vi har därför under resans gång utökat handledningstillfällen då fler specifika grupper önskade enskild handledning. Det var t.ex. arbetslag som har förberedelsegrupp samt
särskild undervisning. Likaså har vi erbjudit ett uppsamlingsheat för nya lärare för de elevassistenter som deltar i klassrummet. Detta innebär att alla
som arbetar i klassrummet har fått ta del av insatsen vilket ökar förståelsen

för undervisningen och att alla känner att de är en del av elevens lärande.
Olika nivåer (huvudman, rektor, lärare och elever) som varit delaktiga i arbetet med att följa upp resultatet av de insatser som genomförts
Inom ramen för projektet har huvudman (politiker) förvaltning, rektorer och
förstelärare diskuterat utvärdering, analysarbete och då särskilt
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insatsen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta har resulterat i
utvärderingar i klassrummet av utvalda årskurser samt i arbetslagen
bland lärare. Elever och lärare har fyllt i enkäter som förstelärare och
läslyftshandledare iordningställt. Rektorer och huvudman har på ett antal
gemensamma träffar fö5t insatsernas utveckling och diskuterat resultat
och analys utifrån aktuella insatser. Samt även diskuterat vilka resultat
som ska redovisas till huvudman och uppföljningen av dessa.
Utvärdering av:
- i vilken utsträckning de olika insatserna har gett avsedda effekter
- om det finns några indikationer på att de olika insatserna kommer att ge
avtryck i verksamheten
Elever i årskurs två och fem testades i början av projektet och efter ett
läsår visade de stora framsteg. En elev i årskurs tre som inte knäckt
"Läskoden" har efter träning enligt fortbildningsinsatserna nu lärt sig läsa
med flyt och kan i nuläget läsa kortare lättlästa böcker och vill, och kan,
skriva kortare meningar. En skola berättar att i år kan samtliga årskurs ett
elever läsa vid läsårets slut vilket inte varit fallet tidigare. På högstadiet
skriver eleverna i sin utvärdering att de nu lärt sig förstå texter mycket
bättre.

Det har hänt saker i klassrummen och nu är det stora arbetet att hålla i och

att hålla ut. Vi kommer därför att fortsätta med detta projekt på egen hand
och planerar in regelbundna uppsamlingsheat med nya lärare från samtliga kommunens skolor. Samt erbjuda arbetslagen på alla skolor ett handledningstillfälle under höstterminen för att de ska få tillfälle att diskutera
sina erfarenheter.

Nedanstående citat är hämtade från lärarnas utvärdering:
- vi har fått en tydligare samsyn vad gäller elevernas läs- och skrivinlärning.
- vi tar oss mer tid att diskutera, analysera och stötta varandra i vårt arbete.

- jättebra och intressant att utbyta tankar, exempel på hur man kan jobba
och genomföra lektioner med nya ideer och verktyg.
- vi har sett tydlig förbättring av de yngre elevers förmåga att skriva och
läsa och de äldre elevernas stavning har förbättrats avsevärt.
- ett bra forum för tankar och kan utvecklas för att främja ämnesövergripande arbeten.
- jag lär mig samtidigt som det kommer mina elever till del.
- jag har lyssnat och tagit med mig andras erfarenheter, har plockat russin
ur kakan.

- jag har fått nya ideer och infallsvinklar som berikat mitt tankesätt och
min undervisning.
Jus'§ rare
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Några citat från elevernas utvärdering:
- att klappa stavelser är tråkigt men att leta efter den betonade stavelsen
är kul.

- jag tror det är viktigt att kunna och ibland klappar jag stavelserna om ordet är svårt att läsa eller skriva.

- det är bra att prata om texter vi har läst för då förstår jag mer och det blir
lättare att läsa och förstå själv. Ibland kan vissa texter glömma att det kanske är ett barn som ska läsa.

- jag har blivit bättre på att stava svåra ord. Jag har blivit säkrare på flera
ord, när jag skriver så känns det som att jag inte behöver stanna upp och
tänka på hur orden stavas.
Beskriv också kortfattat hur utvecklingsarbetet kommer att drivas vidare
inom detta problemområde utifrån lärdomar av de insatser som är genomförda.
Denna satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer att
fortsätta på grundskolorna i Töreboda samt även spridas vidare till förskola/fritidshem vilket redan påbörjats. Alla pedagoger kring barnet/eleven från förskolan till åk 9 ska vara införstådda med det språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som implementerats på kommunens
grundskolor. När vi nu har arbetat fram en gemensam läs- och skrivplan så
kommer huvudmannen att följa upp hur arbetet med den utvecklas genom
återkommande rapportering till huvudmannen. Vid behov kommer även
läs- och skrivplanen att revideras.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 88
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 oktober 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta följande;
Det kollegiala lärandet utvecklas vidare
Arbetet med läs- och skrivplan utvärderas och redovisas till kommunstyrelsen ijanuari 2018.
*

*
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Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00335

Fältassistpntprna - Trygga vuxna
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen om fältassistenternas arbetsuppgifter till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

En skrivelse har inkommit från kommunens fältassistenter som ger en beskrivning av vad fältassistenterna vill arbeta med. De vill arbeta för att det

ska finnas Trygga Vuxna i vårt samhälle som ska kunna dela med sig av sin
livserfarenhet, sprida trygghet och vägledning för så väl unga som vuxna.
De vill vara goda förebilder, bekräfta de unga, lyssna på deras berättelser,
funderingar och frågor. Bemöta de unga där de är och ge av det värdefullaste vi har - vår tid!

Skrivelsen tar också upp frågan hur det är att vara ung idag och vad som
kan påverka våra ungdomar. Det är viktigt att få med vuxna från alla etniska grupper för att skapa förståelse mellan olika ungdomsgrupper och
äVen VuXna.

Det finns droger i vårt samhälle och utvecklingen är att användandet av
droger sträcker sig ner i åldrarna och finns i alla samhällsklasser.
Fältassistenterna vill arbeta för att:

* Informera unga och vuxna om droger och dess verkan.
Ha olika forum för sexuella trakasserier och övergrepp med intern och
extern hjälp.
Starta upp "Nattvandring" i Töreboda där vuxna med olika etniska ursprung ska samverka.
Utöver detta vill fältassistenter arbeta med den uppsökande verksamheten till/för ungdomar med psykisk ohälsa, kriminalitet, utanförskap,
relationsproblem, riskbruk/missbruk (ANDT), hemmasittare.
*

*

*
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Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 92
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 oktober 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta följande;
att fältassistenterna arbetar med att:

* Informera unga vuxna om droger och dess verkan.
Skapa olika forum för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp.
Starta upp "Nattvandring" i Töreboda där vuxna med olika etniska ursprung ska samverka.
Utöver detta ska fältassistenterna arbeta med den uppsökande verksamheten till /för ungdomar med psykisk ohälsa, kriminalitet, utanförskap, relationsproblem, riskbruk/missbruk (ANDT), hemmasittare.
*

*
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Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
Personalkontoret

-A

?S
'd

?Justerare

,,2,-

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 350

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-11-Ol

558

Dnr KS 2017/0349

Indexreglering av maxtaxan för skolbarnomsorg och barnomsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Maxbeloppeti taxan för skolbarnomsorg och barnomsorg i Töreboda kommun ska följa den årliga indexregleringen för avgifter inom skolbarnomsorg och barnomsorg som Skolverket årligen beräknar utifrån inkomstindex.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Barnomsorgstaxa ska enligt gällande reglemente fastställas av kommunfullmäktige.
Maxtaxa inom skolbarnomsorgen och förskoleverksamheten infördes i
Sverige 1 januari 2002 och innebar en subvention av avgiftsbelagda offent-

liga tjänster inom barnomsorgen och förskola genom ett avgiftstak på den
inkomstreglerade taxan, en så kallad maxtaxa.
Töreboda kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Maxbeloppet följer den årliga indexregleringen. Skolverket kommer inom kort

att meddela nya nivåer på maxbeloppet för den inkomstreglerade maxtaxan gällande avgifter för förskola och fritidshem. Kommunfullmäktige
beslutar om de ska fö5a den årliga indexregleringen av maxbeloppet vilket
innebär att kommunens barnomsorgstaxa varje år anpassas efter indexregleringen.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 94
Kommunsekreterare Peter Anderssons och barn- och utbildningschef
Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 oktober 2017 fö5ande;
Utskottet har tagit del av ärendet och översänder det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
*
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Utbildnings- och kulturutskottet föreslår att beslut tas om att årligen
följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet för avgifter inom
skolbarnomsorg och förskoleverksamheti Töreboda kommun.

Kommunsekreterare Peter Andersson och barn- och utbildningschef
Marita Friborg föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta
att fö5a den årliga indexregleringen av maxbeloppet för avgifter inom
skolbarnomsorg och barnomsorg i Töreboda kommun som Skolverket beräknar utifrån inkomstindex.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0344

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg
2018-Ol-Ol-2020-12-31

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg för avtalsperioden 2018-Ol-Ol2 0 2 0-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda samhällsorientering i enlighet med förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Målsättningen är att genom samverkan i Skaraborgs 15 kommuner erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstadgade kraven. Utgångspunkter för en kvalitativ samordning av samhällsorienteringen är flexibla
lösningar.
Vuxenutbildning i Skaraborg (15 Kommuner i samverkan) har, sedan
2014, ett samarbetsavtal gällande samhällsorientering som revideras vart
tredje år. Nytt förslag för samverkansavtal gällande Samhällsorientering
Skaraborg har tagits fram för perioden 2018-Ol-Ol till och med 2020-1231. Detta utifrån att tidigare samverkansavtal löper ut 2017-12-31. Mindre
revideringar i utformningen av samverkansavtalet har gjorts med syfte att
förtydliga bland annat samordnande kommun och övriga medverkande
kommuners ansvar. Liksom tidigare är det Skövde kommun som är samordnande kommun.

Skaraborgs kommunalförbunds styrelse beslutade den 8 september 2017
att rekommendera medlemskommunerna att godkänna och skriva under
samverkansavtal gällande Samhällsorientering i Skaraborg för avtalsperioden 2018-Ol-Ol-2020-12-31.
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Avtalsförslaget är berett, förankrat och godkänt i nätverket Vux-

Skaraborg, Skaraborgs skol- och utbildningschefsgrupp samt beredningen
för Kunskapsutveckling.
l

l

Beslutsunderlag

Skaraborgs kommunalförbunds styrelses protokoll den 8 september 2017,
§ 65, Förslag till reviderat Samverkansavtal gällande Samhällsorientering
Skaraborg

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg

Barn- och utbildningschef Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 17 oktober
2017

Expedieras till;

Vuxenutbildning i Skaraborg
Kommunalförbundet Skaraborg
Barn- och utbildningschefen
Vuxenutbildningen Töreboda
Kommunerna i Skaraborg
Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Kommunstyrelsen

Ks § 352

Dnr KS 2015/0011

Information från Komrmmalförbundet Skirqbor7
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde den 20 oktober 2017.
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Dnr KS 2015/0010

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 25 oktober 2017.
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Dnr KS 2015/0278

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening) sammanträde den 30 oktober 2017.
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting)

ordförande Lena Micko, vice ordförande Anders Henriksson och VD Vesna

lovic besök i kommunen den 23 oktober. Vid besöket tog kommunens representanter upp bland annat följande frågor; ekonomi, bostäder, nyanlända,
skolan - styrning och ledning, barn och unga som far illa och kompetensförsörjning.

@

Ju,ster,?.e

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 356

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-Ol

566

Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

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

vård- och omsorgsutskottets extra sammanträde den 11 oktober 2017, individärenden och vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 16 oktober
2017, inklusive individärenden samma dag,

utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 12 oktober 2017 och

utvecklingsutskottets sammanträde den 12 oktober 2017,
Ö

delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen

8/17
8-9/17
8-9/17

äldreomsorgen
LSS

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens ledamot Pernilla
Johansson

kommunchef Per-Ola Hedberg

barn- och utbildningschef Marita Friborg
socialchef Sandra Säljö
enhetschef IFO Ananthi Flodin
socialsekreterare Hanna Edvardsson

plan- och exploateringschef Dan Harryzon

23/17
3-8/17
11/17
67-69/17
11/17
9-15/17
6/17
10/17

Expedieras till;

Delegater som anmält beslut
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Ks § 357
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2017/0341

Länsstyrelsen, meddelande den 29 september 2017 att landshövdingen planerar att besöka kommunerna ilänet under hösten 2017 och början av 2018,
Dnr KS 2015 /0069

Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2017 om utvidgat tillstånd till kameraövervakning,

Dnr KS 2017/0354

Länsstyrelsens beslut den 19 oktober 2017 om föreläggande enligt miljöbalken för nyanläggning av fiberkabel mellan Fägre Prästbol 2:2 och
Haboskogen 1:8, Töreboda kommun,
Dnr KS 2017/0360

Tolkförmedling Väst Direktions protokoll den 3 oktober 2017, § 290 om nya
medlemmar i förbundet med bilaga Tidsplan: inträde nya medlemmar,
Dnr KS 2017/O

IT-nämndens protokoll den 14 september 2017, § 28, om bland annat att respektive nämnd som vill använda molntjänsten Microsoft Office 365 först
måste göra en risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med säkerhetssamordnaren.
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