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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, 
Töreboda måndagen den 26 november 2018 kl. 18:00 för behandling av nedanstående 
ärenden. 
 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare 
Dnr 3068  

3.  Driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-2021, Ks § 371, Anders Bernhall 
Dnr 2018-00086 040 

4.  Skattesats 2019, Ks § 372 
Dnr 5210  

5.  Iordningsställande av kommunal ledningsplats, Ks § 380 
Dnr 2017-00324  

6.  Investeringsbudget 2019 och flerårsplan 2020-2023, Ks § 381, Anders Bernhall 
Dnr 2018-00088 040 

7.  Omdisponering av 2018 års investeringsbudget - Bro över Göta kanal, Ks § 382 
Dnr 2018-00346  

8.  Omdisponeringar av 2018 års investeringsbudget - investeringar 2018 i fastigheten 
Gjutaren 4, Ks § 383 
Dnr 2017-00394  

9.  Töreboda kommuns målpaket 2019, Ks § 384 
Dnr 2018-00068  

10.  Besvarande av motion om att ändra löneutbetalningsdag för anställda i Töreboda 
kommun, Ks § 385 
Dnr 2017-00408  

11.  Förslag till nya riktlinjer för biståndshandläggning inom äldre- och handikappomsorg, 
Ks § 386 
Dnr 2018-00339 730 

12.  Antagande av detaljplan för Töreboda Järneberg 6:1 med flera, Ks § 393 
Dnr 2018-00072 214 



 

 

13.  Folkhälsoplan 2019, Ks § 396 
Dnr 2018-00328  

14.  Förslag till komplettering av reglerna för vägbidrag och att inte betala ut särskilt 
driftsbidrag för enskilda vägar under 2018, Ks § 398 
Dnr 2018-00342  

15.  Redovisning av de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt, Ks § 
399 
Dnr 2018-00337  

16.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

17.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

18.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

19.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  

20.  Meddelanden 
Dnr 3534  

21.  Valärenden 
Dnr 2018-00332  

 

Töreboda kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings 
kongress 2019 

 

Karl-Johan Gustafson 
ordförande 

Mariana Frankén 
sekreterare 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet , tfn 0506-
180 11 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut 
på kommunens hemsida www.toreboda.se, under ”Kommun & Politik”. 

mailto:kommunen@toreboda.se
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Protokoll fört vid möte med kommunfullmäktiges presidium i Töreboda måndagen den 29 

oktober 2018 19:45-19:55 i Gjutaren i Töreboda 

Närvarande: Karl-Johan Gustafson (C), Anne-Marie Lundin (M)och Johan Cord (S) 

§1 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 

Vid kommunfullmäktiges möte 2018-06-18 §83 framgår av bilaga a att i driftsbudgeten 2019 

för politisk verksamhet avser 580 000 kronor revision vilket är samma belopp som 2018. 

Beslut: Kommunfullmäktiges presidium föreslår att 580 000 kr anslås i driftsbudget 2019 för 

revision. 

§3 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

   Töreboda den 29 oktober 2018 

 

   _________________________ 

           Karl-Johan Gustafson 

                       Ordförande och mötessekreterare 



 
 

 

 

 

 

Förslag till reviderad budget 2019-2021 

Kommunfullmäktige 26 november 2018 
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Ekonomi 
Omvärldsanalys 

Högkonjunktur 2017 och 2018, uppbromsning 2019 

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidigare utfall och prognoser indikerat. 

Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av 

högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller 

lönesumman. Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos innebär tvärtom en något 

starkare utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 

och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och 

högkonjunkturen når då sin kulmen. 

Utvecklingen därefter är nu svår att prognostisera. SKLs skatteunderlagsprognos för 2019 

bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det 

innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer 

utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år.  

Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket 

besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett 

långsamt växande skatteunderlag. 

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och 

skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 

samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något. 

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

 

 

Diagrammet beskriver skatteunderlagets komponenter och hur de varierar över tiden. Det 

reala skatteunderlagets nära koppling till arbetade timmar framgår tydligt av diagrammet. När 

antalet arbetade timmar ökar mycket så gör också det reala skatteunderlaget det och vice 

versa. Efter 2016 års snabba ökning avtar det reala skatteunderlagets ökningstakt på grund av 

den allt svagare timutvecklingen. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 

problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 

snabb takt. 
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Ekonomisk analys 

En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling fram till och med år 

2030 har tidigare genomförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demografiska 

utvecklingen och omfattar investeringsbehov i skolor, äldreboenden och förskolor. Analysen 

har också kompletterats med uppgifter om framtida långsiktiga pensionsåtaganden, 

avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter. 

Analysen visar att: 

 Framförallt kommer andelen äldre i kommunen att öka. Kostnaderna för 

äldreomsorgen förväntas öka kraftigt fram till år 2030. 

 Utöver äldreomsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som 

kostnaderna förväntas öka. 

 Kommunen behöver anpassa sina verksamhetslokaler i takt med att efterfrågan på 

kommunal service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprocess 

med god framförhållning. 

 Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 % 

genom prioriteringar och nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver 

kommunen uppnå en resultatnivå på 2 %. Sammantagen behöver kommunen 

budgetera ett resultat uppgående till minst 3,1 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 

Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kommer upplåningsbehovet att öka. Detta 

kommer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov. Ekonomisk 

hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande 

generationer får betala för denna överkonsumtion. 

Av nedanstående diagram framgår hur den förväntade demografiska utvecklingen förväntas 

påverka behovet inom olika verksamheter. Av diagrammet framgår att det framtida 

kostnadstrycket förväntas vara störst inom äldreomsorgen, samtidigt som behoven inom 

förskola och pedagogisk omsorg förväntas minska. 
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Den förväntade demografiska utvecklingen kan också illustreras av nedanstående diagram 

som visar prognostiserad förändring av antal invånare inom olika åldersgrupper i Töreboda 

kommun i procent i ett fem- respektive tioårsperspektiv. 

 

Den demografiska utvecklingen förväntas påverka behovet inom olika verksamheter. Av 

diagrammet framgår att det framtida kostnadstrycket kommer att vara störst inom 

äldreomsorgen där andelen invånare i åldern 80+ år ökar med över 30%. Samtidigt ökar också 

behoven även inom förskola, pedagogisk omsorg och skola. Det starka verksamhetstrycket de 

kommande åren, samtidigt som utvecklingen av skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer 

krav på effektiviseringar. Arbetet med att förändra och utveckla verksamheterna måste därför 

intensifieras och i än större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och 

nya arbetssätt. 

 

Fördelning av extra medel till välfärden 

Riksdagen beslutade 2017 om statsbidrag till kommuner och landsting utifrån 

flyktingsituationen. Beslutet innebär ett resurstillskott till Töreboda kommun uppgående till 

ca 19 mnkr år 2017 och 2018. Pengarna till kommunsektorn kommer initialt att dels fördelas 

på samma sätt som via det kommunala utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels 

med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Statsbidraget 

kommer dock på sikt att fasas ut och fördelas utifrån invånarantal. Från och med år 2021 är 

tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, 

vilket innebär att statsbidraget kommer att uppgå till ca 6 mnkr. Det är därför angeläget att 

dessa tillkommande medel inte i för stor utsträckning används till nivåhöjande 

verksamhetsförändringar. Överväganden bör göras om att delar av dessa medel kan användas 

för resultatförstärkning, delfinansiering av investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc. 

År 2019 sjunker statsbidraget för välfärdsmedel med ca 5 mnkr och till år 2020 med 

ytterligare 3 mnkr. 
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Budgetförutsättningar 

De förutsättningar som har varit utgångspunkt för budget 2019 bygger på följande 

antaganden: 

 Befolkningsunderlaget för 2019 beräknas på ett antagande om 9 400 invånare. 

 Utdebitering 21:22 under planperioden. 

 Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

prognos. 

 Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet 

med SKLs prognoser. 

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2019-2021 grundar sig på SKL:s bedömningar om 

skatteunderlagsprognoser per 2018-02-15. Extra medel till välfärden uppgår under 2019 till 

11,8 mnkr. 

Utgångspunkt för budget 2019 är den verksamhetsvolym och inriktning/uppdrag som 

beslutades av Kommunfullmäktige avseende budget 2018. Detta innebär att det inte finns 

utrymme för tillkommande ny verksamhet, om inte omprioriteringar görs. Till detta har det 

lagts till medel för förväntade löneökningar under 2018 och 2019. 

Följande indexuppräkningar ligger till grund: 

 Personalkostnader 2,5 % (2019) 

 Prisindex intäkter/kostnader 0 % (2019 – 2021) 

 Internränta 1,50 % år 2019 enligt SKL 

 Personalomkostnadspålägg 39,20 % (2019) 

 

Finansiella mål 

Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om reviderade finansiella 

mål enligt följande: 

 Årets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden till lägst 2 %. 

 Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel. 

 Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 % 

Enligt långsiktig finansiell analys bör kommunens resultatmål uppgå till minst 3,1 % i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 
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Budget 2019 – Kommunfullmäktige 2018-06-18 
Resultatbudget 

Kommunfullmäktiges beslut om budget i juni månad innebar ett budgeterat resultat 

uppgående till 2 989 tkr år 2019 vilket motsvarar 0,5 % av skatter och bidrag. Beräkningen av 

skatter och bidrag grundade sig på 9 400 invånare. 

 

Sammantaget finansieras 2019 års budgetförslag med 6 025 tkr genom s.k. ”Flyktingfond” 

samt externa medel från Tillväxtverket. Dessa belopp är att betrakta som tillfällig finansiering 

av delar av verksamheten ett enskilt år. Detta innebär att anpassningar med motsvarande 

belopp måste arbetas in i den långsiktiga budgeten om verksamheterna ska finnas kvar även 

efter 2019. I raderna ”Skatteintäkter enligt riksprognos” och ”Generella statsbidrag enligt 

riksprognos” ingår prognososäkerhet med -1000 tkr. Tas prognososäkerheten bort förbättras 

de ekonomiska förutsättningarna med motsvarande belopp. 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för åren 2019-2023 enligt 

nedanstående sammanställning: 

 

Resultatbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens nettokostnader -525 373 -543 645 -559 508 -576 935

Avskrivningar -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Verksamhetens nettokostnad -545 373 -563 645 -579 508 -596 935

Skatteintäkter enligt riksprognos (febr 2018) 350 915 377 319 389 016 403 020

Generella statsbidrag enligt riksprognos (febr 2018) 203 194 189 215 189 911 189 010

Finansiella intäkter 1 500 1 500 1 500 1 500

Finansiella kostnader -1 400 -1 400 -1 600 -1 600

Resultat före extraordinära poster 8 836 2 989 -681 -5 005

ÅRETS RESULTAT 8 836 2 989 -681 -5 005

Årets resultat i % av skatter och bidrag (finansiellt mål) 1,6% 0,5% -0,1% -0,8%

Investeringsbudget  

Budget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Teknisk verksamhet

Fastighet 11 200 10 200 8 700 4 700 4 700

Gata 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

VA 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500

Kommunstyrelse

Utveckling 35 050 7 500 7 000 23 000 15 000

Inventarier mm 1 350 350 350 350 350

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 650 300 300 300 300

Utbildning och kultur

Inventarier 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa: 65 750 35 850 33 850 45 850 37 850
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Förändrade förutsättningar efter Kf-beslut i juni 

Befolkningsutveckling 

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt 

igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Befolkningsutvecklingen fortsatte 

därefter i positiv riktning och i september månad 2017 uppgick antalet invånare till över 9 500 

personer. Därefter har trenden varit sjunkande och vid augusti månads utgång uppgick 

invånarantalet till 9 347 invånare. 

Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen under den senaste 

tolvmånadersperioden. 

 

Budgeten som kommunfullmäktige antog i juni månad bygger på ett antagande om en 

befolkning uppgående till 9 400 invånare.  

Om antalet kommuninvånare sjunker minskar skatteintäkterna. De skatter och bidrag som 

preliminärt betalas ut till kommunen grundar sig på den faktiska befolkningsmängden den 1 

november innan budgetåret. Avstämning av utbetalda skatter och bidrag, utifrån bland annat 

invånarantal, görs dock i efterskott. 

 

Skatter och bidrag – ny prognos 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni månad grundade sig på en skatteprognos från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) från februari månad. Den senaste skatteprognosen 

från SKL kom i september månad. Skillnaden mellan dessa prognoser innebär en försämring 

av förväntade intäkter avseende skatter och bidrag, främst avseende LSS-utjämning. 

Välfärdsmedel 2019 

Finansdepartementet presenterade i augusti en ny prognos för utbetalning av välfärdsmedel 

2019. Jämför med tidigare prognos innebär detta en förbättring av förväntat utfall. 

Tillkommande redovisade behov år 2019 – Driftbudget 

Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni månad har det tillkommit ytterligare 

redovisade behov avseende driftbudget: 
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Kornknarren 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-18 (Kf § 84) ska utökade driftkostnader för 

Kornknarren år 2019, uppgående till 2 600 tkr, hänskjutas till kommande process kring 

reviderad budget 2019. 

 

Ekeskogs byalag 

Begäran från Ekeskogs byalag om att ombudgetera tidigare beslutat belopp uppgående till 50 

tkr i 2018 års budget till år 2019. I stället för ombudgetering hänskjuts denna begäran till 

kommande process kring reviderad budget 2019.  

 

Grundvux och NYA-projektet 

Begäran om finansiering av Grundvux och NYA-projektet initieras igen i samband med 

process kring reviderad budget 2019. Tidigare redovisat finansieringsbehov uppgår till ca  

2 100 tkr. 

 

Prognos i samband med delårsrapport 

De prognoser om förväntat utfall 2018 som har tagits fram i samband med delårsrapporten 

(efter augusti månads redovisning) visar på stora förväntade budgetavvikelser inom främst 

vård- och omsorgsverksamheten. Bedömningen är att ett resurstillskott motsvarande 10 mnkr 

behövs för att klara av att bedriva verksamheten inom ram år 2019. Ett förslag till hur detta 

belopp ska fördelas mellan olika verksamheter har redovisats separat till kommunstyrelsen i 

samband med beslut om reviderad budget. 

Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen har under september och oktober månad, med 

hänsyn tagen till ovanstående redovisade förändrade förutsättningar, arbetat fram ett förslag 

till beslut till kommunfullmäktige avseende reviderad budget 2019.   

 

Budget för LSS-verksamhet 

Förslag till budget avseende LSS-verksamhet hänskjuts till separat utredning avseende 

planperioden 2019 – 2021.  

Förslag till budget för LSS-verksamheten ska redovisas till kommunstyrelsen i februari 

månad 2019. 
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Förslag till reviderad budget 2019 
 

Resultatbudget utifrån tillkommande redovisade förändringar 

När hänsyn är tagen till såväl ny beräkning av skatter och bidrag (9 350 invånare), 

tillkommande behov samt förslag till reduktioner uppgår resultatet till 1 271 tkr vilket 

motsvarar 0,2 % av skatter och bidrag. Skattesatsen är oförändrad under planperioden. 
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Enligt beslut om finansiella mål borde det budgeterade resultatet uppgå till minst  

10 200 tkr vilket motsvarar 2,0% av skatter och bidrag. 

Reviderad driftbudget 2019 - Verksamheter 

 

Utgångsläge i budget för verksamheter 2018 grundar sig på beslut i kommunfullmäktige 

2017-11-28. Lönepott 2018 januari – mars är fördelad (2 649 tkr) samt utökat 

personalomkostnadspålägg (1 951 tkr).  Lönepott april – december är inte fördelad i 

ovanstående tabell (7 931 tkr). 

Verksamheternas budget inkluderar kapitalkostnader och internhyror.  

Observera vidare att 10 400 tkr tillkommer till verksamheterna i ovanstående redovisning. I 

specifikation till resultatbudget 2019 finns fördelning av dessa medel under rubriken 

”Välfärdsmedel permanent verksamhet”. 
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Specifikation av förslag till förändringar - Verksamheter 
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Specifikation av förslag till fördelning – Budgetkorrigering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet KF § 84 Kommunstyrelsen 2018-10-31

(tkr) 2018 Förändring Förslag

Individ- och familjeomsorg:

       Barnhandläggare 1 200 -600 600
       Fler placerade barn 1 000 1 000
       Placering nyanlända 1 700 1 700
       Digitalisering effektivisering -100 -100
       Finans. via flyktingfond -2 500 -2 500
       Etableringslån -1 400 -1 400
       Automat försörjningsstöd -200 -200

       Delsumma: 1 300 -2 200 -900

Gemensamt som ska fördelas:

     Socioekonomiska medel
     från Tillväxtverket -2 000 -200 -2 200
     Budgetkorrigering 9 800 9 800
     Sjukfrånvaro alla verksamheter -500 -500
     Organisation AMU -200 -200
     Organisation Mottagningsenhet -300 -300
     Generell besparing -3 000 -3 000

     Delsumma: -2 000 5 600 3 600

    Summa totalt: 5 750 -270 5 480
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Finansieringsbudget 

Finansieringsbudgeten beskriver hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina 

investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna den löpande 

investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten.  

Observera att investeringar i materiella tillgångar redovisas exklusive ombudgeteringar. I fall 

ombudgeterade investeringsmedel ianspråktas under planperioden förändras 

finansieringsbudgeten i negativ riktning och därmed behovet av upplåning. 
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Balansbudget 

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt – en 

ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur 

kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). 
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Förslag till reviderad investeringsbudget  

Tillkommande redovisade behov – investeringsbudget 2019 

Kommunal ledningsplats 662 tkr. 

Belysning järnvägsstation 70 tkr. 

Restaurang Krubb 2 500 tkr (tillkommande driftkostnad finansieras av arrendator). 

 

Om ovanstående förslag till investeringsbehov inkluderas i investeringsbudget 2019 uppgår 

den totala investeringsvolymen till 68 982 tkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget  

Budget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Teknisk verksamhet

Fastighet 11 200 10 200 8 700 4 700 4 700

Gata 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

VA 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500

Kommunstyrelse

Utveckling 37 620 7 500 7 000 23 000 15 000

Inventarier mm 2 012 350 350 350 350

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 650 300 300 300 300

Utbildning och kultur

Inventarier 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa: 68 982 35 850 33 850 45 850 37 850



 

   

Töreboda kommun – Kommunfullmäktige 26 november 2018 - Reviderad budget 2019  17(18) 

Kommunfullmäktiges mål 

Vision 

Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 

 

TILLVÄXT - TRYGGHET - TILLSAMMANS 

Kommunfullmäktiges mål beskriver vad kommunen vill uppnå. Kommunstyrelsen bryter 

sedan ner målen till verksamhetsmål som är direkt mätbara.  

Invånare/Brukare 

Kommunfullmäktiges mål 

I Töreboda kommun kan man bo och verka i en trygg och säker miljö. 

Medborgarna är nöjda med kommunens verksamhet och service. 

Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål 

Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare. 

Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål 

Kommunen har en stabil ekonomi med en budget i balans. 

I Töreboda kommun finns förutsättningar för såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande. Kommunens 
verksamheter bidrar till medborgarnas oberoende och självständighet. 

Utveckling 

Kommunfullmäktiges mål 

Töreboda kommun är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap. Alla i 
arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. 

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer. 

Töreboda kommun driver aktivt omställningen mot ett koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Töreboda kommun välkomnar fler besökare och turister till kommunen. Göta kanal med sin vackra natur samt 
ett rikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter utgör en stor attraktionskraft för Töreboda. 
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Nedanstående bild visar en sammanställning av de ekonomiska huvudprocesserna budget, 

uppföljning och årsredovisning. Från och med 2016 tillämpas tertialuppföljning. 
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 Datum 2018-11-13  
 Ärendenummer:  

 

 

Skrivelse till Krisledningsnämnden om kommunal 
ledningsplats.  

Krisledningsnämndens förslag till beslut 

 
Ekonomiberedningen beslutar att i förslaget till 2019 års investeringsbudget 
anslå 1 323 000 kronor, samt ett investeringsbidrag från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap med 661 500 kronor. Förslaget till 
nettoinvesteringsbudget blir därmed 661 500 
 

Bakgrund 

I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna 
skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna en ledningsplats för 
kommunledningen.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer kommuner för 
åtgärder i den teknik som bidrar till att öka ledningsförmågan. En väl fungerande 
ledningsplats med en robust teknik för ledning och samverkan är en viktig del i 
det för att stärka kommunens krisberedskap.  Töreboda kommun har tidigare 
använt MSB bidrag för att stärka kommunal ledningsförmåga, bland annat har 
det gjorts investeringar för reservkraft. 
 
MSB har utfört en inventering av de tekniska stödsystemens nuvarande 
omfattning och funktion, samt de lokaler som finns att tillgå för kommunal 
ledning vid extraordinära händelser och höjd beredskap. 
 
Resultaten efter inventeringen från MSB tillsammans med kraven på 
funktionalitet identifieras i de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en stärkt 
ledningsförmåga.  Åtgärdsförslaget består framförallt av satsningar på två olika 
områden.  

 Dels satsningar på de lokaler som används i krisledningsarbetet (lokalerna 
blå, röda och grå rummet).  Det installeras förbättrade tekniska lösningar för 
visualisering av information, videokonferensmöjligheter med mera. Den 
typen av teknik kommer att vara användbar också i vardagen.  

 Dels satsningar på stärkt IT-säkerhet. Det rör sig framförallt om åtgärder i 
både ordinarie serverhall samt den som finns som reserv. Bland annat 
installeras ny avbrottsfri reservkraft (för att skydda vid strömavbrott) och ny 
kylanläggning i reservhallen.  

Rapporten från MSB föreslår åtgärder som behövs för iordningsställande av 
kommunal ledningsplats och den totala kalkylen uppgår till 1 323 000 kr, varav 
50 % kan erhållas i bidrag från MSB. 



 

TÖREBODA KOMMUN  
  
 Sida 2 av 2 
 Datum 2018-11-13  
 Ärendenummer:  

 

Underlag för beslut 

Åtgärdsförslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i 

Töreboda kommun. 2017-03-17 rev. 2017-05-22.  

 
Per Ahlström   Per-Ola Hedberg 
 



Kommunal ledningsplats 
Förslag till tekniska åtgärder för 

kommunal ledningsplats i 

Töreboda kommun 

2017-03-17 rev 2017-05-22 

Foto: Peter Hellström 
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 Kommunfullmäktige 

Omdisponering av 2018 års investeringsbudget – bro över Göta 
kanal 

Ekonomiberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 2018 års investeringsbudget 
enligt följande: 

 Projekt 92174 Bro Göta kanal  +2,3 miljoner kronor 
 Projekt 92271 Hygienkretslopp del 1 - 1,0 miljoner kronor 
 Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1,3 miljoner kronor 

Summa                      0  
             

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

I 2018 års investeringsbudget finns ett beslutat investeringsprojekt för 
uppförande av bro över Göta kanal samt flytt av färjan Lina. Budgeterat belopp 
uppgår till 7 miljoner kronor. Olika alternativ till bro har varit föremål för 
utredning och det alternativ som valts (alternativ 1) får kosta maximalt 9,3 
miljoner kronor. Alternativen framgår av bifogat beslutsunderlag. 

Omdisponering av befintlig investeringsbudget för att finansiera broprojekt 
föreslås enligt nedan: 

 Projekt 92271 Hygienkretslopp del 1 - 1,0 miljoner kronor 
 Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1,3 miljoner kronor 

Projektet som avser hygienkretslopp (budget 1,0 miljoner kronor) har redan 
genomförts utan att avsatta investeringsanslag har behövt ianspråktas. 
Projektet som avser IT (budget 3,0 miljoner kronor) kommer att genomföras 
genom leasingförfarande istället för genom egen investering. 

                         

Töreboda 2018-10-11 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Anders Bernhall 
Ekonomichef 

 

Beslutsunderlag: 

1. GC-överfart Töreboda - Utredning av olika broalternativ 
2. Ritning alternativ 1 

 

Beslutet ska skickas till: 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-10-11 

 
KS 2018-00346 Sida 2 av 2 

 

 

"[Skriv text här]"              
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GC-överfart Töreboda 
Utredning av olika broalternativ 

Förutsättningar 

� För att ha möjlighet att färdigställa projektet före säsongsstart 2019-05-01 krävs 
det ett beslut senast 2018-09-25 om vilken brotyp och vilken budget som ska 
gälla. 

� Projektgruppen rekommenderar att bron byggs med fri bredd minst 2,5 meter. 
� Budgetkostnader grundar sig på förenklade principritningar. 
� I redovisade kostnader ingår inte upprustning av Lina eller rivning av befintligt 

färjeläger. 
� Det har skett en försening i projekteringsskedet som gör att mark och 

betongarbeten utförs i vinterperioden vilket kan påverka byggtid och kostnader. 
Förseningen kan också påverka kostnaden eftersom det finns mindre tid för 
optimering i projekteringen. 

� Projekteringen inleddes med utvärdering av olika brotyper med avseende på bla 
kostnad och teknisk utformning. Projektgruppen förordade då alternativ 1, detta 
har förstärkts i vidare utredningsarbete. 

1. Alternativ 1 

� Dubbel holländsk klaffbro enligt principritning 100K2001 2018-07-03 
� Bredd 2,5 m 
� Manuella bommar 

Fördelar: 
� Beprövad teknik används. 
� Projektering är påbörjad. 
� Alternativet kräver inte pålning. 
� Alternativet har störst möjlighet att klara tidplanen. 

Kostnad bro 8 200 tkr 
Kostnad Lina  1 100 tkr 
Risk   låg (300 tkr?) 

2. Alternativ 2 

� Flytande svängbro enligt principritning 100K2001 2018-08-27 
� Bredd 1,5 m 
� Manuella bommar 

Nackdelar: 
� Okänd teknik för konstruktör och broleverantör. 
� Brotypen är inte förankrad med Kanalbolaget med avseende på öppningstid som 

kommer bli längre jämfört med alternativ 1 eller påkörningsrisk. 
� Det är större drift- och underhållskostnader än alternativ 1. 
� Vid tömd kanal går det inte att manövrera (svänga) bron. 
� Pålning krävs för landfästen. 
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� Risker att inte klara tiden eftersom projektering inte är påbörjad. 
� Bron byggs smal. Det är inte möjligt att bredda den i framtiden. 

Kostnad bro 7 300 tkr 
Kostnad Lina 1 300 tkr 
Risk   hög (600 tkr?) 

3. Alternativ 3 

� Flytande svängbro enligt principritning 100K2001 2018-08-27 
� Bredd 2,0 m 
� Manuella bommar 

Budget är översiktligt framtagen med utgångspunkt av alternativ 3. Ingen 
detaljkalkyl har utförts. 

Nackdelar: 
� Samma nackdelar som punkt 2, men bron är bredare. 

Kostnad bro 8 100 tkr 
Kostnad Lina 1 300 tkr 
Risk   hög (600 tkr?) 

4. Alternativ 4 

� Enkel klaffbro med befintlig broklaff 
� Förutsätter att broklaff tillhandahålls 
� Varierande bredd. Klaffens bredd 4,0 m. Landfäste görs 2,5 m breda. 
� Manuella bommar 

Nackdelar: 
� Fri bredd understiger Kanalbolagets krav. 
� Risker att inte klara tiden eftersom projektering inte är påbörjad. 
� Eftersom bron står öppen dagtid under säsongen kommer en lång klaff stå rakt 

upp. I alternativ 1 är det två kortare klaffar. 
� Gammal brodel med kortare livslängd och osäker konstruktion byggs in. 
� Ombyggnation av räcken krävs. 

Budget är översiktligt framtagen med utgångspunkt av alternativ 1. Ingen 
detaljkalkyl har utförts. 

Kostnad bro 8 000 tkr 
Kostnad Lina 1 100 tkr 
Risk    (500 tkr?) 
 

/Patrik Blom, NCC 2018-09-14 

 

Bilaga 1, Ritning 100K2001 2018-07-03 Dubbel holländsk klaffbro 

Bilaga 2, Ritning 100K2001 2018-08-27 Flytande vridbro 
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Bilaga 1, Ritning 100K2001 2018-07-03 Dubbel holländsk klaffbro
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 Kommunfullmäktige 

Omdisponering av 2018 års investeringsbudget - investeringar 
2018 i fastigheten Gjutaren 4 

Ekonomiberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Budget för investeringar i fastigheten Gjutaren 4 utökas med 1 080 000 
kronor till 2 580 000 kronor. 

2. 2018 års investeringsbudget omdisponeras enligt följande: 

 Projekt 92941 Gjutaren 4 Inventarier +1 080 000 kronor 
 Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1 080 000 kronor 

Summa                      0                 

    

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsutskottet beslutade 2017-12-06, § 230, att uppdra till 
kommunledningskontoret att återkomma med förslag till budget för 
investeringar 2018 i fastigheten Gjutaren 4. 
  
I arbetet med förslag och genomförande av investeringar i Gjutaren har 
följande medarbetare ingått i en arbetsgrupp: 
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Lena Tilstam, näringslivsstrateg 
Marita Friborg, barn- och utbildningschef 
Dan Harryzon, mark- och exploateringschef 
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare 
Eleonor Andersson och Susanne Edvardsson, Guldgruvan 
Helena Martinez, IT-strateg 
Anna-Karin Kjellberg, Turist- och informationschef 
Anders Söderberg, IT-tekniker  
 
Arbetsgruppen har utrett behov av byggnadstekniska förändringar, tekniska 
installationer och inventarier. Sammanställning av behoven framgår av tabell 
nedan. Kommunfullmäktige har i investeringsbudget 2018 anslagit 1 500 tkr. 
 
På utvecklingsutskottets sammanträde redovisades underlag för 
investeringsbehov i tre olika ambitionsnivåer (se tabell nedan). Denna tabell 
har kompletterats med ett förslag till investeringsbudget 2018. De 
investeringar som inte är genomförda är fastighetsinvesteringar (brand, hiss, 
trappräcksskydd och Rwc).  
 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-10-11 KS 2018-00346 Sida 2 av 2 

Förslag

Hög Medel Låg 2018

Åtgärd Lokal Budget (tkr)

Brandutrymningstrappa Loftet 250 250 250 250

Övrigt brandskydd Alla lokaler 50 50 50 50

Hiss Loftet 300 300 300 300

Trappräcke/glas/väv Loftet 100 100 100 100

Ny Rwc Entrén 200

Oförutsett fastighet Alla lokaler 200

Ljuddämpning/ljusskydd Stora salen 550 450 450 115

IT - fiber, trådlöst, fasta Alla lokaler 180 180 180 150

Larm Alla lokaler 80 80 80 95

Ljud och bild/Hörselslinga Alla lokaler 1050 800 750 570

Inventarier Alla lokaler 850 580 320 470

Övrig lokalanpassning Alla lokaler 100 100 100 80

Summa 3510 2890 2580 2580

Kapitalkostnad per år 315 250 215 220

Ambitionsnivå (tkr)

Omdisponering av befintlig investeringsbudget för att finansiera broprojekt 
föreslås enligt nedan: 

 Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1,3 miljoner kronor

Projektet som avser IT (budget 3,0 miljoner kronor) kommer att genomföras 
genom leasingförfarande istället för genom egen investering. 

Töreboda 2018-10-11 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Beslutsunderlag: 

1. UU § 230/2017 –dnr KS 2017-00394

Beslutet ska skickas till: 

"[Skriv text här]"  
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Kommunstyrelsen 

Töreboda kommuns målpaket 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Förslag till målpaket 2019 antas.
 Begreppet begäran ändras till Kommunfullmäktiges mål.
 Begreppet åtagande ändras till verksamhetsmål.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Ekonomiberedningen beslutade 2018-02-15, § 6, att uppdra till 
kommunledningskontoret att göra en översyn av kommunens målpaket 2019. 
Särskild uppmärksamhet på minskning av antal åtaganden 

Målpaketet 2019 bygger på 9 Kommunfullmäktige mål (Begäran) och 76 
verksamhetsmål (åtaganden). I nya förslaget är verksamhetsmålen direkt 
mätbara. Det innebär att en nivå (styrmått) har tagits bort i den "röda tråden". 
I modellen visas historik två år bakåt, årets resultat, samt verksamhetsmål 
nästkommande år och vision 2030. Verksamhetsmålen är uppdelade på olika 
verksamheter för att få fram en bred och riktig uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål. 

Töreboda 2018-10-22 

Emma Wiik 
Controller 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Beslutsunderlag: Töreboda kommuns målpaket 2019 

Beslutet ska skickas till: 

"[Skriv text här]"  
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Kf§82 Dnr KS 2017/0045

Töreboda kommuns målpaket 2017/2018

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2017 / 2018,
bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiberedningen beslutade den 7 februari 2017 att uppdra till kom-
munledningskontoret att göra en översyn av kommunens målpaket 2018.
Uppdraget gäller kommunfullmäktiges begäran och kommunstyrelsens
åtagande och styrmått. Översynen skulle vara klar till ekonomiberedning-
ens dialogdag den 11 april 2017.

Under ledning av kommunens ledningsgrupp har en revidering av målpa-
ketet genomförts. Målsättningen med revideringen har varit att förtydliga
kommunfuilmäktiges begäran samtidigt som antalet begäran ska bli färre
utan att inriktning och styrning förändras.

Efter revidering av begäran har kommunstyrelsens åtagande och styrmått
anpassats till den nya strukturen. Stor vikt har lagts vid att förbättra den
röda tråden. Aktuella mål i styrrnåtten saknas för en del och de behöver
kompletteras till förslaget.

Ekonomiberedningen beslutade den 11 april 2017 att uppdra till kom-
munledningskontoret att redigera förslaget till målpaket enligt:
* Förändra medelvärden till absoluta tal

* Förändra ökningsmål till absoluta tal
* Under perspektiv Invånare förtydliga förklaring av styrmåtten "syn på

skolan", "väntetid förskoleverksamhet" och "antalet besökare bibliotek"
* Perspektiv invånare: lägg eventuellt till åtagande /styrmått avseende

simkunnighet och simundervisning
* Perspektiv medarbetare: förändra styrmått risk för ohälsa till fysisk för-

måga och ange mått för fysisk förmåga.
* Perspektiv ekonorni: redigera eventueilt "årets resultat" till annan tidspe-

riod än mandatperioden, samt förtydliga styrmåttet "reinvesteringar".

?§usterare
/-

,? ae ls
Utdragsbest5rrkande
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forts. Kf § 82

* Perspektiv utveckling: förklara hur styrmåttet "Mer än 60 o/o av invå-
narna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt
avstånd" mäts.

* Turism och besöksnäring: lägg till absoluta måltal och ändra andel till an-
tal i styrmåttet sysselsatta.

Kommunchef Per-Ola Hedberg och controller Emma Wiik lämnar i tjänste-
skrivelse den 5 april 2017 förslag till nytt rnålpaket 2018.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 65
Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 4
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 april 2017
Ekonomiberedningens protokoll den 11 april 2017, § 18
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och controller Emma Wiiks tjänsteskriv-
else den 5 april 2017 med bilagorna Förslag till reviderat målpaket 2018
och Nytt och fräscht rnålpaket 2018
Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 20
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 172

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kornmunfullrnäktige antar upprättat förslag till målpaket 2017 / 2 018, bi-
laga.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna följande fem styrmått
om folkhälsa till Folkhälsorådet för förtydligande inför nästa års behand-
ling av ärendet;
* Det psykiska välbefinnandet förbättras med 3 % jämfört med tidigare

mätning.
Hälsotillståndet förbättras med 2 % järnfört med tidigare mätning.
Användandet av narkotika minskar med 2 % jämfört med tidigare
mätning.
Användandet av alkohol minskar med 2 % jämfört med tidigare mät-
ning.
Andelen individer med fetma minskar med 4 % jämfört med tidigare
mätning.

*

*

@

*

?Justerare

!5
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens försiag.
BilagaKf§82/17

Expedieras till:
Töreboda kommuns nämnder

Töreboda kommuns chefer

Ekonomikontoret

Justerare

?"a 'e' f5

Utdragsbestyrkande
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Törebodas målpaket 201 7/2018 -
Förslag på NYTT

Töreboda kommunfullmäktige

Ekonomiberedningens förslag på NYTT målpaket till
kommunstyrelsen 24 maj 2017
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Målstyrning

Invånare/Brukare
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I Töreboda kommun kan man bo, leva ,
och verka i en tryagg och säker miljö '
dygnets alla timmar - överallt i

l
l

l

l

l
l

l

Töreboda kommuns elever känner sig
trygga.

Töreboda kommuns invånare känner
trygghet i sin vardag.

Töreboda kommuns brukare känner
sig trygga.

bo på äldreboende. Mål: 95 % lAndel som bor på äldreboende
(särskilt boende) som tycker det
känns mycket eller ganska tryggt att

Brukarnakänner förtroende för l
verksamheterna och är nöjda med
kommunens insatser och service

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

Brukare av våra tjänster är nöjda med
kommunens verksamhet

l
l

l
l

l
l

Minst 85 % av brukama på särskilt i
boende är nöjda med rnaten. ,
Minst 85 % av brukarna är nöjda med j
Iunchlådan i hemvården. 

Minst 90 % ay invåriare med
hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda
med sin hemtjänst
Minst 90 % av brukarna är nöjda eller ganska nöjda med sårskilt boende. l
Minst 85% av föräldiarna i förskolan 
känner sig myckei nö%da eller ganska
nöjda med verksamheten. ,
Eleverna i åk 5 har en positiv syn på '
skolan och undervisningen. Mål 90%.

Elever i åk 8 har en positiv syn på
skolan och undervisningen. Mål: 72%
Eleveri grundskolanär nöjda med
skolmaten. Minst 85')'o nöjda.
(Undersökning i regionen).

Minst 85 % av gästerna är nöjda med
besöket i Björkängens restaurang och
cafå.

iTöreboda kommun styr mot godl kvalitet genom ständigt förbättringsarbete.

l
l

Töreboda kommun ska nå minst 70 %
täckningsgrad i Svenska
palliativregistret.
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Atagande
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Töreboda kommuns elever i
grundskolan når godkända betyg för
gymnasiebehörighet

Styrmått
g:

100 % av-pe-rsonermed
demensdiagnos på särskilt boende
har NPI-skattats och fått en individuell
bemötandeplan. NPlär en skala som
är utvecklad för a}} måta
beteendesymptom (BPSD) vid olika
demenssjukdomar

l Resultaten på nationella prov i åk 3
förbättras. Mål: 60 %

Resultaten på nationella prov i åk 6
förbättras. Mål: 70%

l

l Töreboda bibliotek stimulerar till
fösning och främjar läsutveckling
Alla som är in kontakt med någon av
kommunens representanter via
telefon upplever sig väf bemötta.
Medborgare som skickar en enkel
fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar

l med webbinformationen
Kommunens medborgare är nöjda

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån
individens behov

Andelen behöriga elever till något
nationellt program på gymnasiet ökar.
Mål: 86 o/o

J Antalet besökare både fysiskt och
virtuellt. Må!: 50 000besökare.

Medborgare får ett gott bemötande
samt svar på enkel (tåga vid kontakt
via telefon. Mål: 65 %

Medborgare får svaipå e-post inom
två arbetsdagar. Mål. rninst 92 %

t Nöjdhet med webbinlorrnation. Mål:
80%

J Väntetid till särskiR boende. Mål: 30
dagar.

[ Handläggningstiden iör beslut om
ekonomiskt bistånd )/lål: 15 dagar
Hur lång är väntetiden (dagar) för
dem som inte fått plats för sitt barn
inom förskoleverksamhe(en på önskat
placeringsdatum. Mål: 20 dagar

l

]
1
l

l Töreboda kommun skapas
förutsättningar för livsvillkor som
stimulerar till såväl psykiskt som
fysiskt välbefinnande !iksom sunda
matvanor

Andel perso-ner som upplever
psykiskt välbefinriande ökar

Andelen persone?rsomupplever
förbättrat självskattat hälsotillstånd
ökar

Det psykiska välbefinnandet
förbättras med 3 % järnfört med
tidigare mätning.
Hälsotillståndet förbältras med 2 %
jämfört med tidigare rnätning

Vård- och omsorgsverksamheten
bidrar tiil individens oberoende och
självständighet

Andelen invånare 65 år och äldre som
har hemtjänst eller bor i särskilt
boende är lägre än 12 %

Andel brukare vats si(uation har
förbättrats efter koniakt med individ-
och familjeomsorgeri i kommunen?
Mål: 80 %

Bruket av tobak, alkohol och
narkotika hos ungdomar minskar

Användandef av naikotika minskar
med 2 oA jämfört med tidigare
mätning.

Användande( av alkohol minskar med
2 % jämfört med iidigare mätning.

/
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Begäran l Atagande
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Styrmått
'?Andelen in?-diyi?der m?edfetmaminskar
med 4 % jämfört mediidigare
mätning.

Mindre än 9 % av depersoner som är
75 år eller äldre har olämpliga
läkemedel

Mindre än 2 o/o av depersoner som är-
75 år eller äldre har läkemedel mot
psykos.

Mindre än 20 % av personer som har
kommunal hälso- ochsjukvård, har 10
läkemedel eller fler.

Andelen elever som deltar i
kulturskolans verksamhet 7-15 år är
högre än medelvärdeti Sverige.

!1
') '» (

T@reboda<komrnunfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018Törebp$komi:rii J/
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l
l

l
Andelen individer med fetma minskarl

Töreboda kommun ska i samverkan
med Primärvården verka för en god
läkemedelsbehandling för äldre.

Töretioda kommun skall verka för att
alla elever 7-1 5 år skall ha möjighet
att delta i kulturskolans verksamhet.



Medarbetare
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Töreboda kommun är en attraktiv och

framgångsrik arbetsgivare, som ser
betydelsen av medarbetarnas,
kompetens, goda hälsa och
välbefinnande, som grund för att
Ieverera bra tjänster till medborgarna

Medarbetarna har en god hälsa. ' M';na:bfflför;'s fysiskaförmåga mäts
genom ett konditionslest. Mål: minst
70 % godkända.

Sjukfrånvaro högst 5%.
Medarbetarna känneratt de har
förtroende. Minst 80 'lo nöjda.

Medarbetare upplevet sitt arbete
meningsfullt. Minst 80Vo nöjda.

Alla verksamheter har regelbundna
arbetsplatsträffar

Minst 90 procent av medarbetarna
känner sig välinformerade och förstår
värdegrunden

Minst 80 % av medarbetarna känner

sig insatta i arbetsplalsens mål.

Andel legitimerade lä+are som
undervisar i varje enskilt ämne är
högre än 90 %.

Andelen legitimeradelörskollärare
inom förskolan ökarlill minst 66 %.

Andelen pedagogisklutbildad
personal inom fritidshem ökar till
minst 66 %.

Medarbetare upplever att närmaste
chef visar förtroende.

Medarbetare upplever att arbetet
känns meningsfullt

Genom arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal görs alla
medarbetare delaktiga i
verksamhetsfrågor, kommunens
vision och värdegrund

Töreboda kommuns medarbetare har

rätt formell kompetens för sina
uppdrag

Andel personal inomäldreomsorgen
som har rätt kompetens är högre än
90%.

Andel personal inomLSS och
socialpsykiatri som har rätt
kompetens är högre än 90 %.

Alla socialsekreterare som arbetar

inom barn- och ungdom har rätt
kompetens



Ekonomi
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Kommunen har en stabil ekonomi

med budget i balans

Åfögande

Kommun verkar för att budget
fördelas till rätt nivå och att

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

Styrmått

r Andel budgetansvaiiga nied budget i
balans är lägst 75 %

Årets resultat uppgåii genomsnitt
under senast treårsperioden till lägst
2%.

l

Reinvesteringar/avskrivningar och
årets resultat finansieras med egna
medel.

Utveckling
l ..

LBegaran
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Töreboda är en företagsvänlig
kommun, som uppmuntrar
nytänkande och entreprenörskap. Alla
i arbetsför ålder ges förutsättningar till
egenförsötjning.

Företagare och näringsidkare är
nöjda med kommunens service och
attityder genom att kommunikationen
och tillgänglighet håller hög nivå

Töreboda kommun arbetar för att öka

andelen invånare med eftergymnasial
utbildning.

Töreboda kommun strävar efter att

alla har full sysselsättning bland
annat genom en aktiv lokal
arbetsmarknad. Mer än 60 % av invånarna bedömer

att det finns bra möjligheter att få
arbete inom rimlig} avstånd.

Nyanlända som befinner sig i
arbetsför ålder ska efler

etableringsperioden och
gemensamma insaiser från Töreboda
kommun och samverkanspartner ha
egen försörjning. Mål: 70 %

Kommunen samverkar med näringsliv
och föreningar i syfte att främja en
positiv utveckling.

Besöka minst 50 företag i kommunen
varje år med politike+och tjänstemän

Att arbeta med att främja
företagandet och näringslivets
fortsatta utveckling i kommunen

Antalet nystartade fötetag ökar till
minst 4,5 företag/1000 invånare

Antalet privata arbe(stilifällen i
företagen i kommunen skall
bibehållas till minst 1700 st.
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Töreboda kommun erbjuder trivsamt
boende för alla generationer i
attraktiva miljöer där det är välordnat,
snyggt och tryggt

Nya bostäder uppförs. -Antal bostadsområden färdiga för
byggnation. Är minsllO.

Minst 30 nya bostäder/ år.

Antal aktuella detaljplaner som
medger bostadsbyggande i hela
kommunen är minstl2.

Samtliga förvaltningailverksamheter
har senast juni månad 2017 antagna
planer med mål och sfrategier för
hållbar utveckling

Andel besökare/gäsler som är mycket
nöjda/ganska nöjda med sitt besök i
Töreboda kommun uppgår till minst
90%.

Antal sysselsatta i tuiismberoende
branscher uppgår till i20 st.

Kommunen arbetar fram en god
planberedskap för olika former av
boende på attraktiva områden i hela
kommunen

Vi arbetar för en hållbar

samhällsutveckling ur de tre
perspektiven ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Vi hushållar med våra

resurser och värnar om vår miljö

Alla verksamheter arbetar aktivt och

strukturerat med att minska sin

miljöpåverkan samt bidrar till att
Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.

Vi ser turism- och besöksnäringen
som en tillväxtfaktor med ökad

omsättning

Kommunen bidrar till en tillväxt av

turismberoende branscher.







Töreboda 
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Motion om att ändra löneutbetalningsdag för anställda i Töreboda kommun 

För några år sedan skrev en kommunalanställd om att många anställda ville att den 25:e 

skulle vara löneutbetalningsdag. Fördelarna skulle vara flera än nackdelarna, både vid 

februari månad och storhelger. 

( Den gången sa man att det var mycket besvärligt att ändra i våra system så den blev 

avslagen. 

Sedan några månader tillbaka har Västra Götalands regionen ändrat utbetalningsdag till den 

( 25:e. Regionen har idag ca 53 000 anställda och när vår Regiondirektör presenterade detta, 

så sa hon att det var för att våra medarbetare önskade detta. Det är viktigt att vara lyhörd 

för behov som borde vara enkla att genomföra. 

Med hänvisning till ovan skrivning. 

Att Töreboda kommun ändrar löneutbetalnings dag till den 25:e i månaden 

Anne-Charlotte Karlsson 

Socialdemokraterna 

'}/!) 





Handläggare, titel, 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Vårt diarienummer 

Lars Millberg, personalchef 2018-03-15 Dnr KS 2017 /0408 

POSTADRESS 

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion om ändring av löneutbetalningsdag för 

anställda i Töreboda kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om ändring av 
löneutbetalningsdag för kommunanställda. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 att remittera en 
motion av Anne-Charlotte Karlsson (S) om ändring av 
löneutbetalningsdag för kommunanställda till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att ändra 
löneutbetalningsdag för anställda i Töreboda kommun, bilaga. I 
motionen yrkas att Töreboda kommun ändrar löneutbetalningsdag till 
den 25:e i månaden. 

Personalchefen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och 
anför följande skäl: 

1. Lönekontoret i Hova tillhör en gemensam nämnd och
samarbetar inom MTG-K, varför ett likartat beslut måste tas i
övriga kommuner.

2. Lönekontoret får två arbetsdagar mindre vilket kan leda till
ökade fel och kostnader.

3. Den tekniska utvecklingen med elektronisk betalning av fakturor
medför att hantering kan ske i god tid innan
löneutbetalningsdagen.

Töreboda som ovan 

L�g 
Personalchef 

TELEFON TELEFAX E-POST POSTGIRO 
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Töreboda 

J. 1123

Motion orn att ä .dra 1··neutbetalningsdag för -n tällda i Tör"eboda kommun 

För· några å1· sedan skrev er kommunalanstä!id om att många anställda ville at den 25:e 

sk'Jlle ·vara löneutbetalningsdag. ·ördelama skulle vara flera än nackdelarra, både vid 

februa1·i n,ånad or:h sto1·helger. 

en g
0

ngen sa man att det var ycke · besvärligt att ändra i vår system så de ble · 

avslagen. 

Sedan några månader tillbaka har Västra G ··talands r·egionen ändrat utbetalningsdag till den 

25:e. Regionen har idag ca .:i3 000 anställda ch när· år Regiondirekt·· r presen erad. de ta, 

så sa hon att det var för att våra medarbetare ··nskade detta. Det är viktigt tt vara lyhörd 

för behov som borde vara enkla att genomföra. 

Med· .änvisning till ovan sk1·ivning. 

Att· ··reboda kommun ändrar 1··neutbetalnings ,ag i!! den :25:e i månaders 

Anne- har!otte Karlsson 

Socialdemokraterna 







TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
AnnSofie Eklund Karlsson 
Ulrika Berglund Dnr: KS 2018/339 
Äldreomsorgschefer Datum 2018-08-27 

Postadress Telefon Fax E-post Postgiro  
Box 83 0506-180 00 Växel 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 – 6 
545 22 Töreboda 

Vård- och omsorgsutskottet 
Kommunstyrelsen 

Förslag till nya riktlinjer för biståndshandläggning äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 att godkänna de nya riktlinjerna för biståndshandläggning
äldreomsorgen

 att de nya riktlinjerna träder i kraft 2019-01-01

Bakgrund 

Nuvarande riktlinjer reviderades och antogs av Kommunfullmäktige 2015-11-30 
(Kf § 143, Dnr KS 2015/0207). Under flera år har äldreomsorgen nationellt 
genomgått en förändring där man gått från insatsstyrd handläggning till ett 
behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum (IBIC). Kommunstyrelsen 
beslutade 2016-11-02 (Dnr KS 2016/0250) att införa metoden IBIC i 
verksamheten. 

För att kunna arbeta systematiskt med handläggning, genomförande och 
uppföljning utifrån IBIC behöver kommunens riktlinjer vara tydliga och 
anpassade till individens behov utifrån skälig levnadsnivå.   

Ärendet 

Ansvariga äldreomsorgschefer har tillsammans med projektledaren för God 
ekonomi i äldreomsorgen tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 
äldreomsorgen. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid 
bedömningar och att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt. 

Töreboda som ovan 

AnnSofie Eklund Karlsson Ulrika Berglund 
Äldreomsorgschef bitr Äldreomsorgschef 

Bilaga: Riktlinjer för biståndshandläggare Äldreomsorgen 



TÖREBODA KOMMUN 
Vård och omsorg 

RIKTLINJE  1(15) 
Titel

Riktlinjer biståndshandläggning 
Äldreomsorgen  

Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum

AnnSofie Eklund Karlsson ÄO chef 2018-09-17 
Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras

Ulrika Berglund bitr. ÄO chef 
Emelie Johansson projektledare 

2019/Oktober 

1. Inledning

Riktlinjernas målgrupp  
Riktlinjerna avser personer som ansöker om stöd enligt Socialtjänstlagen (2001:53), SoL 
inom Äldreomsorgen. Riktlinjerna omfattar hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse 
samt särskilt boende. Med hemtjänst avses här service och omvårdnad. 

Syfte med riktlinjerna  
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att personer 
med likvärdiga behov bedöms på samma sätt.  

Socialtjänstlagen  
Den enskilde som på grund av fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov 
behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 § rätt 
till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.  

Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning av den 
enskildes totala situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det dock alltid den 
enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Det finns inte 
några begränsningar för vilka typer av insatser som den enskilde kan ansöka om. Oavsett 
vilket bistånd ansökan gäller ska rätten till bistånd alltid prövas.  

Skälig levnadsnivå  
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndshandläggarens arbete med myndighetsutövning innebär att göra en 
individuell bedömning av den enskildes förutsättningar och behov av insatser för 
att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå kan innebära olika 
saker för olika individer vid olika tidpunkter och förhållanden. Vid bedömningen 
av vad som i det enskilda fallet ska ses som skäligt använder handläggaren dessa 
riktlinjer. Riktlinjerna utgår från Socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell 
rättspraxis och förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från 
Socialstyrelsen.  

Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av 
olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna 
för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 
Det finns inte någon obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende 
av kostnad. 



TÖREBODA KOMMUN 
Vård och omsorg 

RIKTLINJE  2(15) 
Titel

Riktlinjer biståndshandläggning 
Äldreomsorgen  

Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum

AnnSofie Eklund Karlsson ÄO chef 2018-09-17 
Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras

Ulrika Berglund bitr. ÄO chef 
Emelie Johansson projektledare 

2019/Oktober 

Värdegrund för Äldreomsorgen 
Töreboda kommun har antagit Vision 2030 som bygger på Tillväxt, Trygghet och 
Tillsammans. Töreboda är en kommun där alla ska ges möjlighet att bo, verka och leva. 
Töreboda arbetar aktivt för att alla ska känna en god trivsel och trygghet samt ge en god 
service till alla.  

Den nationella värdegrunden för Äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter 
som utför Äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen. Värdegrunden bygger på att 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. 

Äldreomsorgen ska präglas av att alla känner sig respekterade oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Ovanstående är vägledande och utgör ett förhållningssätt som kommunens anställda 
ska arbeta efter. Värdegrunden måste alltid sättas i sammanhang med beviljad insats 
och lagstiftningen på området. Särskilt ska det som anges under föregående avsnitt, 
”Skälig levnadsnivå” beaktas.  

Aktiverande förhållningssätt 
Fysisk aktivitet är positivt för hälsa och välbefinnande och därför arbetar vi för ett 
förhållningssätt som stödjer den enskilde att vara så aktiv och delaktig som möjligt i 
vardagen. All verksamhet inom äldreomsorgen i Töreboda kommun ska genomsyras av 
det aktiverande förhållningssättet, där ledorden är delaktighet och oberoende.  
Behovet av insatser bedöms utifrån ett aktiverande förhållningssätt, vilket innebär att: 

 Den enskilde gör det hen klarar själv.

 Den enskilde stöttas i det hen inte klarar själv och stödet utförs så långt möjligt
tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.

 Den enskilde motiveras och uppmuntras till att göra sina egna val och stöttas i att
behålla sina intressen, samt att ta ansvar för sin egen vardag.

Det egna ansvaret  
Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan arbetet skall inriktas på 
att den enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret eller tar tillbaka ansvaret för den egna 
situationen. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.  

Till socialtjänstens uppgifter hör dock att på olika sätt försöka motivera den enskilde att 
ta emot hjälp eller en insats. Insatsen ska anpassas till den enskildes aktuella  
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förutsättningar och behov. Det är även väsentligt att, ur ett helhetsperspektiv, beakta 
ekonomisk hushållning för kommunen.  

Informationsskyldighet  
Handläggare ska i samband med utredningen informera om utbudet av övriga relevanta 
samhällstjänster såsom träffpunkter, anhörigstöd, bostäder för äldre, 
frivilligorganisationer och hushållsnära tjänster. Kommunen har 
informationsskyldigheten även till personer som har behov av insatser, men inte är 
motiverade att ta emot stöd.  

Den enskildes delaktighet  
Den enskildes delaktighet och inflytande är central både i behovsbedömning och 
verkställande av insats. Biståndsbeslutet ska underlätta flexibilitet i utförandet av 
insatserna. Inom ramen för biståndsbeslutet har den enskilde stort inflytande över 
insatserna, hur stödet ges, samt vid vilken tidpunkt detta ska ske. 

2. Kommunens ansvar för medborgare

Bosättningskommun  
Med bosättningskommun avses i 2a kap. 3 § SoL den kommun där den enskilde är 
stadigvarande bosatt, eller annan kommun, om den enskilde har starkast anknytning 
till den kommunen.  

Det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälpinsatser, oavsett om den 
enskilde tillfälligt eller under en längre tid vistas i en annan kommun. Det kan exempelvis 
gälla vid semestrar när man vistas i sin sommarstuga under olika perioder av året.  

Vistelsekommun  
Äldre personer har rätt till stöd och hjälpinsatser vid vistelse under en kortare tid i en 
annan kommun, t.ex. vid semester eller vistelse i sin sommarstuga under olika perioder 
under året (prop. 2010/11:49 s. 32).  

Vistelsekommunen är skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med 
utredning och verkställighet i vissa fall. Bosättningskommunen ersätter 
vistelsekommunen för hjälp med verkställighet enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. 

Biståndsutredning inför flytt till annan kommun  
En person som önskar flytta till en annan kommun och till följd av ålderdom, 
funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård-
och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där, utan att inflyttningskommunen 
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bistår med behövliga insatser, får hos den kommunen, enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen, 
ansöka om sådana insatser.  

En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. 
Det förhållandet att den sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte 
beaktas vid bedömningen av ansökan.  

På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå med den 
utredning som behövs för att kunna pröva ansökan. Den enskilde ska lämna samtycke till 
att uppgifter lämnas ut. Biståndsutredning görs av hemkommunen i enlighet med 
inflyttningskommunens begäran om vad utredningen ska innehålla. Om den enskilde 
inte uppfyller kriterierna gör inflyttningskommunen ett avslag där motiveringen 
framgår.  

Akut nödsituation 
Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas, har endast rätt 
till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt. Vad 
som är nödvändig hjälp för att avhjälpa en akut nödsituation, måste socialtjänsten bedöma 
i varje enskilt fall. 

3. Handläggning av ärende

I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur ett ärende handläggs. Arbetssättet i Töreboda 
kommun har sin grund i SOSFS 2014:5.
För mer detaljerad information hänvisas till verksamhetens metodstöd och rutiner. 

Individens behov i centrum (IBIC)  
I Töreboda kommun används det nationella arbetssättet Individens behov i 
centrum (IBIC) vid handläggning av ett ärende. IBIC är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt för att bedöma behov utifrån Socialtjänstlagen.

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i 
dagliga livet istället för de insatser som kommunen erbjuder. IBIC använder 
klassifikationen ICF, vilket är ett internationellt system för att beskriva funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa.  

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad 
dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information. IBIC utgår 
från socialtjänstens process för handläggning och dokumentation. I dokumentationen går 
det att följa individen genom processen, från ansökan till avslutad insats. 
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Utredning av en ansökan görs utifrån den enskildes behov inom elva livsområden; 

 Lösa problem och fatta beslut

 Planera daglig rutin

 Kommunikation

 Förflyttning

 Personlig vård

 Utföra hushållsarbete (Hemliv)

 Samspel och relationer

 Sysselsättning och vardagsekonomi

 Socialt liv

 Känsla av trygghet

 Personligt stöd

IBIC processen: 

Individen i centrum kräver samverkan med andra 

Bedömning av en persons behov kräver ofta att flera professioner, såväl inom, som 
utanför, den kommunala organisationen samverkar. I de fall det är relevant ska 
biståndshandläggaren därför inhämta uppgifter från andra, efter att samtycke inhämtats 
från den enskilde.  

Biståndshandläggare ska, om det finns behov, initiera till en Samordnad individuell plan, 
SIP. SIP ska upprättas tillsammans med den enskilde om det finns behov av insatser från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård där samordning bör genomföras. 

9 

Utskrivning från sjukhus  
Töreboda kommun följer fastställda riktlinjer för utskrivningsklara från slutenvården. 
Lokalt används en process vid utskrivning från sjukhuset som innebär en 



TÖREBODA KOMMUN 
Vård och omsorg 

RIKTLINJE  6(15) 
Titel

Riktlinjer biståndshandläggning 
Äldreomsorgen  

Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum

AnnSofie Eklund Karlsson ÄO chef 2018-09-17 
Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras

Ulrika Berglund bitr. ÄO chef 
Emelie Johansson projektledare 

2019/Oktober 

utredningsperiod (arbetssättet På väg) där målsättningen är att öka delaktigheten och 
oberoendet för den enskilde genom att få lämna sjukhuset innan en långsiktig planering 
görs.  Inför hemgång används ett begränsat antal livsområden för att kartlägga den 
enskildes behov de första veckorna. Individuella målsättningar diskuteras i samband med 
hemgång och ligger till grund för utförandet.  

4. Stöd till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet

Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd erbjuda stöd för att underlätta för 
de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, alternativt som 
stödjer en närstående med funktionshinder.  

Närstående är enligt lagen den som vårdas. Anhörig är den som stödjer och vårdar den 
närstående. Utgångspunkten för biståndsbedömningen är den som vårdas och den 
anhöriges behov av avlastning i omvårdnadsarbetet. Det är den som vårdas som får 
beslut om insatsen.  

Mer information om kommunens insatser för anhörigstöd finns i särskild riktlinje. 

5.Övriga bestämmelser att ta hänsyn till

Lag om valfrihet (LOV) vid stöd i ordinärt boende  

Den enskilde har rätt att välja vilken utförare som ska utföra beviljad hemtjänst. 

Biståndshandläggaren ska sakligt och objektivt informera och vägleda den enskilde om 
aktuella utförare av tjänster i valfrihetssystemet. Om den enskilde inte vill eller kan välja 
utför kommunens hemtjänst insatserna. I valfriheten ingår också rätten för den enskilde 
att byta utförare. 

Insatser vid hushållsgemenskap  
Någon omvårdnadsplikt finns inte inskriven i äktenskapsbalken och varje 
maka/make/sammanboende avgör själv i vilken omfattning hen vill hjälpa till med 
personliga omvårdnadssysslor såsom personlig hygien, toalettbestyr och födointag. 
Anhörigvård är ett frivilligt åtagande. En kommun kan därför inte avslå en ansökan om 
t.ex. hemtjänst med hänvisning till att den anhöriga kan tillgodose omvårdnadsbehovet.
En ansökan om bistånd med serviceinsatser som tvätt, inköp och städning kan däremot
avslås med hänvisning till att en maka/make eller sammanboende kan utföra insatsen i
de fall där anhörig inte själv har behov av sådana insatser. Hushållets totala situation
avgör hur mycket hjälp den enskilde kan få.
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Anhöriganställningar  
Anhöriganställningar i Töreboda kommuns hemtjänstverksamhet kan inte beviljas som 
ett bistånd.  

Detta innebär att ingen anställd får utföra insatser till egen närstående. Med anhöriga 
menas make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar och barnbarn men också andra 
släktingar och vänner där en uppenbar beroendeställning/jävsituation kan uppstå. 

Nödvändig tandvård (N-tandvård)
Västra Götalandsregionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda uppsökande tandvård till 
äldre personer med omfattande behov av vård och omsorg, vilket innebär kostnadsfri 
munhälsobedömning i hemmet. För personer med vård och omsorg i hemmet, är det 
sjuksköterska eller biståndshandläggare som tillstyrker behovet till regionens 
tandvårdsenhet. För att ha rätt till tandvårdsstöd krävs att den enskilde har stort behov av 
personlig omvårdnad. 

6. Ordinärt boende

Hemtjänst 

I Töreboda kommun används ofta begreppet hemvård för insatser i ordinärt boende 
gällande hemtjänst och hemsjukvård. Då denna riktlinje avser insatser enligt 
socialtjänstlagen används begreppet hemtjänst. Hemtjänst innebär bistånd i form av 
service det vill säga praktiskt stöd i hemmet, så som städning, tvätt, stöd vid inköp och 
att tillreda måltider. I hemtjänstbegreppet ingår även personlig vård, så som  stöd för att 
kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser 
som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg och 
säker i det egna hemmet. Avgift för både service och personlig vård ingår i 
hemtjänsttaxan och därmed i högkostnadsskyddet. Insatser som varuhemsändning, 
matleverans och måltid i restaurang ingår inte i hemtjänsttaxan utan har en särskild 
avgift. 

Hemtjänst beviljas under dygnets alla timmar som punktinsatser. Punktinsatser kan 
innebära återkommande och täta besök. Vid vård i livets slutskede används arbetssättet 
VILS, vilket innebär ett tätt samarbete mellan olika professioner utifrån både 
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Insatserna formas utifrån den enskildes 
behov dag för dag och sjuksköterskan har en samordnande funktion. Det finns också 
möjlighet att sätta in extra resurs för stöd och trygghet så att  den enskildes behov 
tillgodoses dygnet runt. 

Den som så önskar ska kunna bo kvar i sin bostad till livets slut. Vid behov av omfattande 
insatser där skälig levnadsnivå inte kan garanteras ska den enskilde motiveras att ansöka 
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om särskilt boende där behov av trygghet och säkerhet bättre kan tillgodoses. Vid 
bedömning ska också kommunens kostnad för insatsen vägas in i förhållande till andra 
insatser som bedöms tillgodose den enskildes behov utifrån skälig levnadsnivå. 
Med omfattande behov avses hemtjänstinsatser 120 timmar per månad  eller andra 
kombinationer av insatser som motsvarar detta. När en enskild som har 120 timmar per 
månad ansöker om ytterligare insatser lyfts ansökan till ansvarigt team för gemensam 
bedömning. Restid till den enskilde behöver beaktas. 

Insatserna i hemmet kan ges vid ett eller flera tillfällen under dygnet för att klara den 
dagliga livsföringen. Insatserna beviljas i timmar per månad inom olika livsområden. 
Den beviljade tiden i beslutet är den sammantagna tiden för alla besök under en 
månad. Den beviljade tiden är inte exakt utan tiden beviljas upp till en beräknad tid för 
att det skall finnas en viss flexibilitet som kan följa den enskildes varierande behov.  

Det är den enskilde tillsammans med utföraren som avgör hur mycket tid som ska 
utföras upp till den beviljade tiden. Det är enbart insatser inom beviljade livsområden 
som ska utföras. En insats kan inte bytas mot en annan bara för att tid finns kvar.  

Avlösarservice är ett komplement till anhörigvård och utförs maximalt 10 timmar per 
månad och denna hemtjänstinsats är avgiftsfri. Syftet med avlösarservice är att ge 
anhöriga som vårdar en närstående möjlighet till ledighet och avkoppling, samt att 
insatsen ska förhindra, skjuta fram eller minska behovet av andra mer kostsamma 
insatser. 
Om behovet överstiger 10 timmar görs en individuell prövning av insatsens omfattning 
utifrån hemtjänst. Insats som överstiger 10 timmar är inte avgiftsfri.  

Dusch 
Vid ansökan gör en arbetsterapeut hembesök för bedömning av behovet, innan beslut 
fattas. Stöd vid dusch beviljas i regel en till två gånger per vecka. Efter individuell 
bedömning kan stödet utföras oftare, exempelvis vid svår inkontinens eller av medicinska 
skäl. Tvätt av håret, nagelvård och fila fötter ingår som del av dusch.   

Egenvård  
Åtgärder som endast kan utföras av viss behörig personal eller kräver viss 
sjukvårdsutbildning eller mer omfattade instruktion och handledd träning är att beteckna 
som hälso- och sjukvård. För att hemtjänstpersonal ska utföra sådana åtgärder krävs en 
delegering/ instruktion från legitimerad personal. Sådana åtgärder är inte 
omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen och omfattas därför inte av biståndsbeslutet.  

Om legitimerad personal bedömer att hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras som 
egenvård kan insatser beviljas för egenvård. En förutsättning för att beviljas bistånd är i 
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dessa fall att den enskilde själv klarar av att ta ansvar för uppgiften men behöver praktiskt 
hjälp. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.  

För att bistånd för egenvårdsåtgärd ska kunna beviljas krävs: 
 en egenvårdsbedömning som visar att åtgärden bedömts som egenvård och att

den enskilde själv bedömts kunna ansvara för insatsen

 att personal som ska genomföra åtgärden inte behöver särskild utbildning

Vilka åtgärder som kan bedömas som egenvård kan inte anges generellt. Bedömningen 
görs av ansvarig legitimerad personal. Den enskildes förmåga att ansvara för åtgärden är 
dock avgörande. Om den enskilde t.ex. har nedsatt kognitiv förmåga som innebär att 
denne inte har förmåga att ansvara för sin medicinering så ska hanteringen av läkemedel 
och andra medicinska åtgärder skötas av hälso- och sjukvårdspersonal och inte som 
egenvård. 
Egenvårdsbedömningen ska följas upp av den legitimerade personalen. Om 
förutsättningarna för egenvårdsbeslutet förändras ska den legitimerade personalen 
uppmärksammas på detta så att en ny bedömning kan ske. 

Vi följer egenvårdsrutinen som tagits fram mellan Västra Götalands Regionen och 
kommunerna i Västra Götaland: 
http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--
lakemedel/egenvardsrutin/ 

Hemliv innebär sysslor som utförs för att ett hushåll ska fungera, till exempel stöd med att 
sortera och slänga hushållssopor (komposterbara, brännbara och övrigt 
återvinningsmaterial), diska, plocka i ordning, hämta post samt bädda sängen. Insatsen 
samordnas i första hand med andra insatstillfällen. 

Husdjursomsorg ingår inte i begreppet skälig levnadsnivå. Om någon som beviljas 
hemtjänst innehar husdjur kan i ett akut läge (inte planerat eller förväntat) tillfällig 
omsorg ges i form av matning och rastning om närstående, grannar eller vänner, som kan 
sköta husdjuret, saknas. Innan beslut måste samråd ske med personal i arbetslaget. Vid 
längre tid än ett dygn hänvisas till inhyrning på djurpensionat.  

Inköp av dagligvaror beviljas som hemtjänst om den enskilde behöver stöd av personal i 
samband med inköpet. Insatsen kan kombineras med beviljad promenad. Inköp beviljas 
upp till fyra timmar per månad. I insatsen ingår inköp av dagligvaror, hämtning av mindre 
postpaket och apoteksärenden. Att skriva inköpslista, handla och plocka upp varor samt 
redovisa kvitton ingår. Stöd med bankärenden utförs av anhörig eller god man.  

När den enskilde inte själv kan ta sig till affär kan varuhemsändning beviljas. 
Varuhemsändning innefattar varor som utföraren kan bära till den enskildes bostad och 
insatsen debiteras per tillfälle. 

http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--lakemedel/egenvardsrutin/
http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--lakemedel/egenvardsrutin/
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Personal hanterar inte kontanter vid inköp eller varuhemsändning. Den enskilde ansvarar 
för att ha ett giltigt betalkort på ICA eller Coop. 

Kontaktperson beviljas till personer i ordinärt boende när den enskilde saknar anhöriga 
eller socialt kontaktnät och inte själv har förmåga att ta kontakt med andra. Ta bort! Ingår 
i social samvaro… 

Ledsagning i  syfte att öka möjligheten att leva ett självständigt liv och motverka 
isolering kan beviljas som hemtjänst. Ledsagning beviljas för att ta sig till och från en 
aktivitet om behovet är regelbundet. Ledsagningen gäller till och från aktiviteten samt 
när aktiviteten pågår. Aktiviteten ska vara sådan att den enskilde är i behov av den för att 
uppnå skälig levnadsnivå. 

Om behovet av ledsagning överstiger 8 timmar per månad bör biståndshandläggaren 
överväga om det finns andra insatser eller aktiviteter som kan tillgodose den enskildes 
behov av social stimulans.  

Ledsagning till/från vårdinrättning hänvisas i första hand till anhöriga, därefter till 
Töreboda Rödakorskrets medföljarservice. Om anhöriga eller Rödakorset inte kan vara 
behjälpliga kan tillfällig ledsagning beviljas. I ledsagning ingår vid behov även stöd under 
resan till/från vårdinrättning . Ledsagning kan inkludera hjälp med förflyttning, på-och 
avklädning samt hjälp vid måltider och toalettbesök i samband med insatsen. Om det 
endast handlar om att den enskilde har svårt att ta sig från taxin och in till/från 
vårdinrättningen kan chauffören vara behjälplig (uppges vid bokning av taxi). 

Måltider 
Stöd i att tillreda måltid innefattar stöd att i tillreda frukost, del av huvudmålet samt att 
tillreda kvällsmål. Stödet kan även, efter behovsbedömning innefatta fram och avdukning 
samt diskning. 

Måltid i restaurang kan efter behovsbedömning beviljas. Om den enskilde vill betala med 
faktura behöver en särskild tagg införskaffas. 

Matleverans Biståndsbeslutet gäller för personer i ordinärt boende som på grund av 
nedsatt funktionsförmåga inte tillreder egen måltid och inte kontinuerligt kan gå till 
restaurang.  

Personlig vård  
Stöd med personlig vård beviljas helt eller delvis. Med personlig vård avses de insatser 
som behövs för att tillgodose den enskildes grundläggande fysiska, psykiska och sociala 
behov, för att den dagliga tillvaron skall fungera. Det är främst uppgifter som gäller den 
personliga vården, såsom hjälp med att sköta personlig hygien, på- och avklädning, 
toalettbesök, byte av intimskydd och inkontinenshjälpmedel, förflyttningar, och hjälp för 
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att kunna äta och dricka. Det kan också gälla uppgifter som att rengöra och se över 
hörapparat, glasögon och tekniska hjälpmedel.  
I daglig personlig hygien ingår stöd med övre och nedre hygien, munhygien, rakning, 
kamma håret, smörja kroppen, nagelvård och make up.  

Promenad/utevistelse syftar till att bibehålla den enskildes fysiska förmåga. Det anses 
skäligt att den enskilde beviljas upp till en timmas promenad/utevistelse per vecka, utöver 
inköp. Den enskilde väljer själv om hen vill använda sin tid vid ett längre tillfälle eller flera 
kortare utevistelser. Om den enskilde är beviljad inköp bör promenad om möjligt 
förläggas i samband med detta. 

Social samvaro kan tillgodose den enskildes behov av social kontakt när inga eller få egna 
sociala kontakter finns. I bedömningen av om social samvaro kan beviljas ska den 
enskildes egna kontaktnät alltid vägas in. Den som bor tillsammans med annan eller har 
god kontakt med anhöriga/vänner bör i normalfallet anses ha fått sitt behov av social 
samvaro tillgodosett genom dessa kontakter. Omfattningen av insatsen beror på den 
enskildes situation och vilka andra sociala aktiviteter som den enskilde beviljats. Den som 
saknar ett eget socialt nätverk och inte har några andra sociala aktiviteter kan beviljas 
social samvaro varje vecka. Den som har beviljats andra insatser som också syftar till att 
bryta social isolering, t.ex. ledsagning, promenad eller dagverksamhet, bör i normalfallet 
anses ha fått sitt behov tillgodosett genom dessa insatser. 

Städ kan beviljas vid behov av stöd och hjälp för att sköta städuppgifter helt eller delvis. 
Städning avser alltid endast skälig bostadsyta. Normalstädning för ensamstående omfattar 
maximalt 2 rum och kök (kök, hall, toalett, samt två valfria rum) och för makar maximalt 3 
rum och kök. För familjer med två eller flera yngre barn omfattar normalstädningen 
maximalt ett extra rum per barn. Städningen sker vanligtvis var tredje vecka, men kan av 
särskilda skäl direkt kopplade till hygien eller dokumenterade hälsoskäl utföras oftare.  

Bostaden ska hållas i sådant skick att den enskilde kan leva, bo och känna trivsel i sitt hem 
och genom stöd i vardagen kunna bibehålla sin självständighet och delaktighet i så stor 
utsträckning som möjligt. Om den enskilde på grund av nedsatt funktionsförmåga inte 
kunnat städa under en period innan ansökan om hjälp sker kan det beviljas hjälp med 
eftersatt städ maximalt fyra månader bakåt i tiden. Den enskilde kan inte återkommande 
beviljas eftersatt städ.  

Begreppet normalstädning omfattar: 
 dammtorkning av fria och plana ytor

 dammsugning och torkning av golv

 rengöring av sanitetsgods, såsom tvättställ, wc-stol, badkar, samt speglar

 rengöring av spis och diskbänk

 mindre mattor (maximalt 1,4 x 2,0 meter) och gångmattor (maximal längd tre
meter) dammsugs och hängs ut för vädring
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För mindre frekventa sysslor enligt nedan, beviljas ingen extra tid. Dessa ska planeras in 
så att de ryms inom den redan beviljade tiden: 

 Rengöring av kylskåp, spis, fläkt

 Avfrostning av kyl och frys

 Rengöring av köksskåp, garderober etc.

Den som får hjälp med städning ska tillhandahålla funktionsdugliga städredskap och 
lämpliga rengöringsmedel, vilket informeras om vid behovsbedömningen. 

Tillsynsbesök beviljas när förmåga att själv larma via kommunens trygghetslarm 
saknas.  

Trygg och ostörd nattsömn (e Tillsyn) är en insats som kan beviljas när den enskilde 
har behov av tillsyn nattetid. Insatsen sker via en fjärrstyrd kamera, är kostnadsfri och 
kan med fördel även användas andra tider på dygnet. 

Trygghetslarm är en serviceinsats med förenklat biståndsbeslut. Personer över 65 år som 
anser sig vara i behov av detta stöd får ett trygghetslarm installerat. Ansökan kan göras via 
e-tjänst alternativt pappersblankett. Personer under 65 år ansöker om trygghetslarm hos
biståndshandläggare.

Tvätt kan beviljas vid behov av stöd och hjälp för att sköta tvättuppgifter helt eller delvis. 
Om behov finns ingår i tvätt att exempelvis boka tvättstuga, ladda tvättmaskinen, hänga 
upp och ta ned tvätt, strykning av gångkläder samt lägga in den rena tvätten i skåp och 
bädda rent i säng. Rengöring av gemensam tvättstuga ingår i insatsen. 

Ved och vatten 
Bära in ved och vatten beviljas enbart för året-om-bostad. Hjälp med att bära in ved 
beviljas endast om det krävs för att värma upp bostaden. Veden ska vara framkörd till 
trappan.  

Dagverksamhet 

Dagverksamhet är till för personer med behov av stöd i den dagliga livsföringen. 

Det övergripande syftet med dagverksamhet är: 
 att bryta ensamhet eller/och social isolering

 att underlätta kvarboende i den ordinära bostaden

 att ge möjlighet till fysisk och mental träning eller rehabilitering

 att ge avlösning för anhöriga/närstående

Korttidsvistelse 
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Korttidsvistelse är en sängplats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och 
omsorg dygnet runt och är ett komplement till stöd i hemmet.  

Korttidsvistelse är riktat till personer med omfattande behov av stöd och hjälp under stora 
delar av dygnet. Beslut om korttidsvistelse kräver en utredning som visar vilka hinder som 
gör det omöjligt att vara kvar i ordinärt boende.  

En plats på korttiden kan ha olika syften: 
 Återhämtning

 Utredning av den enskildes framtida behov av stöd och hjälp

 Rehabilitering

 Tillfällig avlastning för anhöriga

 Vård i livets slutskede

Regelbunden avlastning för anhöriga kan beviljas som växelvård på korttiden maximalt 
två veckor av fyra.  

När en person som vistas på korttiden har anvisats en lägenhet på särskilt boende ska 
flytten till den nya lägenheten ske skyndsamt. Om personen av någon anledning blir kvar 
på korttiden längre än 14 dagar efter anvisning gäller följande: 

 Tidsbestämt, tillfälligt hyresavtal för lägenhet på korttidsavdelningen i avvaktan
på flytt till lägenhet i särskilt boende.

 Avgifter enligt taxa för särskilt boende.

7. Särskilt boende

Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen behöver 
trygghet och närhet till personal dygnet runt utifrån:  

 omfattande behov av omvårdnadsinsatser som inte är tillfälliga
 skäl kopplade till psykiska och/eller fysiska funktionstillstånd

 behov av tillsyn eller andra insatser under stor del av dygnet och/eller upplever en
så stor otrygghet, ensamhet, osäkerhet eller oroskänsla i sitt ordinära boende att
välbefinnandet hotas.

Beslutet utgår från en ansökan om särskilt boende som är undertecknad av individen samt 
en utredning som visar att det är den enskildes uttryckliga önskan. Beslut om särskilt 
boende anger inte i detalj vad som ska utföras. Behov av omvårdnad, service och trygghet 
ska tillgodoses dygnet runt inom ramen för beslutet. Det är den enskilde tillsammans med 
verksamheten som anpassar insatserna efter individens behov i en genomförandeplan.  
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Personer som är aktuella för särskilt boende har i de flesta fall omfattande sociala och 
medicinska behov. Vid utredning krävs därför samverkan med sjuksköterska, 
arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.  

Verkställighet 
Enhetscheferna inom Äldreomsorgen har uppdraget att anvisa lägenhet i särskilt boende 
när beställning från biståndshandläggaren tagits emot. Anvisningen sker utifrån att den 
som bedöms ha störst behov anvisas först.  Enhetschefen fastställer avdelning och 
lägenhet i samråd med teamet (biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut 
och/eller fysioterapeut). Om den enskilde har önskemål om geografisk placering som inte 
kan tillgodoses, hanteras detta inom ramarna för intern omflytt. Intern omflytt innebär att 
den enskilde står på en kölista till särskild avdelning/eller lägenhet och erbjuds det utifrån 
turordningssystem. 

Parboendegaranti  
Äldre människor som har levt och bott ihop under en längre tid ska kunna fortsätta att 
leva och bo tillsammans, även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform 
för service och omvårdnad för äldre människor. För den som beviljats boende i en särskild 
boendeform för äldre personer anses det ingå i en skälig levnadsnivå, att kunna fortsätta 
sammanbo med sin make eller sambo oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. 
Registrerade partners likställs med makar. Detta ska gälla under förutsättning att paret 
dessförinnan varaktigt har bott tillsammans.  

Tillgång till lämpliga lägenheter för parboende  
Erbjudande om lämpliga lägenheter för parboende kan i prioriteringsordning för 
närvarande lösas på följande sätt:  
1. Gemensam lägenhet i särskilt boende på Krabbängsgården.
2. Två intilliggande lägenheter på Björkängen.
3. En tvårumslägenhet (53-56 kvm) på Bergmansgårdens andra våning. Det är ett ordinärt
boende, men med hemtjänst och hemsjukvård i samma omfattning som på ett särskilt
boende.

Hyreslagens besittningsskydd  
När det gäller alternativ 1 eller 2 ovan så måste minst en av de boende uppfylla 
kriterierna för särskilt boende i Töreboda kommun. Om make/maka som har rätt till 
särskilt boende avlider och kvarvarande make/maka då inte uppfyller kriterierna så 
överförs inte hyreskontraktet för lägenheten. Konsekvenserna av det är att 
hyresvärden (kommunen) måste erbjuda en annan lägenhet som kan anses vara 
likvärdig. Kommunen förfogar över lägenheter i ordinärt boende (Kronvägen i 
Moholm, servicelägenheter i Älgarås, på Klockaregatan och på Bergmansgården), 
vilket innebär att annan likvärdig lägenhet är möjlig att erbjuda.  
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Avgiftsregler (vid parboende) 
Make/maka, som inte uppfyller kriterierna för särskilt boende, betalar 
omvårdnadsavgift som ordinärt boende enligt Töreboda kommuns avgiftstaxa för 
äldre- och handikappomsorgen. När det gäller avgift för mat så gäller avgiftstaxan för 
kost och måltider inom särskilt boende. 
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Riktlinjer för biståndshandläggning - förtydligande 

Riktlinjer vid biståndshandläggning används för att skapa ett enhetligt synsätt 
vid bedömningar och för  att personer med likvärdiga behov bedöms på samma 
sätt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå. 
Nuvarande riktlinjer är från 2015. Verksamheten ser ett behov av att förnya 
nuvarande riktlinjer utifrån två aspekter: 

 riktlinjerna behöver vara anpassade till arbetssättet IBIC (Individens
behov i centrum) där fokus ligger mer på individens behov än själva
insatsen.

 under de senaste åren har äldreomsorgen haft stora underskott i sin
ekonomi. Den största anledningen till underskotten är ett ökande behov
hos dem som har hemtjänst. Tydliga riktlinjer vid handläggning av
enskilda ärenden förväntas bidra till en bättre ekonomi i äldreomsorgen
och är en del av projektet ”God ekonomi i äldreomsorgen”.

Nedan följer en sammanställning där man ser det som är förtydligat eller nytt i 
förslaget till nya riktlinjer jämfört med hur texten lyder i nuvarande riktlinjer. 

Förslag till nya riktlinjer Riktlinjerna från 2015 

Socialtjänstlagen, skälig levnadsnivå, 
äldreomsorgens värdegrund, 
aktiverande förhållningssätt, 
individens eget ansvar och den 
enskildes delaktighet beskrivs 

Socialtjänstlagen, rätten till bistånd 
och det aktiverande förhållningssättet 
beskrivs 

Kommunens ansvar beskrivs utifrån 
begreppen bosättningskommun, 
vistelsekommun, bistånd inför flytt till 
annan kommun samt akut 
nödsituation 

Ingen motsvarande beskrivning finns 

Handläggningsprocessen beskrivs 
utifrån modellen IBIC 

Ingen motsvarande beskrivning finns 

Stöd till anhöriga som vårdar en 
närstående i hemmet beskrivs 

Ingen motsvarande beskrivning finns 

Övriga bestämmelser att ta hänsyn till 
så som LOV, insatser vid 
hushållsgemenskap, 
anhöriganställningar och nödvändig 
tandvård beskrivs 

Ingen motsvarande beskrivning finns 

Hemtjänstbegreppet beskrivs och vi 
har vävt in: 
VILS (vård i livets slut) 
Ett ”tak” på 120 timmar för vad som 
kan tillgodoses i hemmet och hur 
teamet ska arbeta för att motivera den 
enskilde att söka särskilt boende 

Hemtjänstbegreppet beskrivs 

Dusch Hjälp med dusch/bad beviljas normalt 
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Vid ansökan gör en arbetsterapeut 
hembesök för bedömning av behovet, 
innan beslut fattas. Stöd vid dusch 
beviljas i regel en till två gånger per 
vecka. Efter individuell bedömning 
kan stödet utföras oftare, exempelvis 
vid svår inkontinens eller av 
medicinska skäl. Tvätt av håret, 
nagelvård och fila fötter ingår som del 
av dusch. 

vid ett tillfälle per vecka. Hårtvätt och 
hårrullning kan ingå som del av 
dusch/bad. 

Egenvård 
Rutiner och arbetssätt kring egenvård 
förklaras. 

Egenvård finns inte beskrivet. 

Hemliv innebär sysslor som utförs för 
att ett hushåll ska fungera, till 
exempel stöd med att sortera och 
slänga hushållssopor (komposterbara, 
brännbara och övrigt 
återvinningsmaterial), diska, plocka i 
ordning, hämta post samt bädda 
sängen. Insatsen samordnas i första 
hand med andra insatstillfällen. 

Hemliv finns inte förklarat på detta 
sätt.  

Inköp av dagligvaror beviljas fyra 
timmar per månad. Förtydligat att i 
insatsen ingår inköp av dagligvaror, 
hämtning av mindre postpaket och 
apoteksärenden. Att skriva 
inköpslista, handla och plocka upp 
varor samt redovisa kvitton ingår. 
Stöd med bankärenden utförs av 
anhörig eller god man. 
När den enskilde inte själv kan ta sig 
till affär kan varuhemsändning 
beviljas. Varuhemsändning innefattar 
varor som utföraren kan bära till den 
enskildes bostad och insatsen 
debiteras per tillfälle.  
Personal hanterar inte kontanter vid 
inköp eller varuhemsändning. Den 
enskilde ansvarar för att ha ett giltigt 
betalkort på ICA eller Coop. 

Inköp har ingen begränsning av antal 
timmar per månad. 

Post/bank finns beskrivet som en 
egen insats. Vår bedömning är att 
detta inte kan utföras av 
hemtjänstpersonal.  

Varuhemsänding beskrivs inte lika 
tydligt som i det nya förslaget. 

Ledsagning i syfte att öka möjligheten 
att leva ett självständigt liv och 
motverka isolering kan beviljas som 
hemtjänst. Ledsagning beviljas för att 
ta sig till och från en aktivitet om 
behovet är regelbundet. Ledsagningen 
gäller till och från aktiviteten samt när 
aktiviteten pågår. Aktiviteten ska vara 

Ledsagning i syfte att öka möjligheten 
att leva ett självständigt liv och 
motverka isolering beskrivs inte på 
samma sätt. Ingår här i beskrivningen 
av hemtjänstbegreppet. 
Ingen begränsning av antalet timmar 
per månad. 
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sådan att den enskilde är i behov av 
den för att uppnå skälig levnadsnivå.  
Om behovet av ledsagning överstiger 
8 timmar per månad bör 
biståndshandläggaren överväga om 
det finns andra insatser eller 
aktiviteter som kan tillgodose den 
enskildes behov av social stimulans. 
Ledsagning till/från vårdinrättning 
hänvisas i första hand till anhöriga, 
därefter till Töreboda Rödakorskrets 
medföljarservice. Om anhöriga eller 
Rödakorset inte kan vara behjälpliga 
kan tillfällig ledsagning beviljas. I 
ledsagning ingår vid behov även stöd 
under resan till/från vårdinrättning . 
Ledsagning kan inkludera hjälp med 
förflyttning, på-och avklädning samt 
hjälp vid måltider och toalettbesök i 
samband med insatsen. Om det endast 
handlar om att den enskilde har svårt 
att ta sig från taxin och in till/från 
vårdinrättningen kan chauffören vara 
behjälplig (uppges vid bokning av 
taxi). 

Ledsagning/tillfällig ledsagning 
I första hand hänvisas behov av 
medföljare till Töreboda Röda 
Korskrets. Biståndsbeslutet 
ledsagning används för att den 
enskilde skall kunna utföra en tillfällig 
aktivitet som är av vikt för den 
enskilde. Vid regelbundet 
återkommande aktivitet gäller 
biståndsbeslutet hemtjänst. 
Ledsagningen utförs utanför 
bostaden.  

Måltider  
Stöd i att tillreda måltid innefattar 
stöd att i tillreda frukost, del av 
huvudmålet samt att tillreda 
kvällsmål. Stödet kan även, efter 
behovsbedömning innefatta fram och 
avdukning samt diskning.  
Måltid i restaurang kan efter 
behovsbedömning beviljas. Om den 
enskilde vill betala med faktura 
behöver en särskild tagg införskaffas.  
Matleverans  
Biståndsbeslutet gäller för personer i 
ordinärt boende som på grund av 
nedsatt funktionsförmåga inte 
tillreder egen måltid och inte 
kontinuerligt kan gå till restaurang. 

Mat – huvudmålet tillgodoses på 
Björkängens restaurang eller genom 
matleverans (så kallad mat- 
distribution, för närvarande kall 
matlåda). Hjälp att värma mat kan 
ingå i hemtjänsten. 

Finns även beskrivet under rubriken 
Matservice (ungefär samma text som 
ovan fast här nämns även 
Krabbängsgårdens restaurang). 

Personlig vård  
Stöd med personlig vård beviljas helt 
eller delvis. Med personlig vård avses 
de insatser som behövs för att 
tillgodose den enskildes 
grundläggande fysiska, psykiska och 
sociala behov, för att den dagliga 

Personlig omvårdnad 
För förklaring av personlig 
omvårdnad hänvisas till kapitel 2 
”Hemtjänstbegreppet”.  
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tillvaron skall fungera. Det är främst 
uppgifter som gäller den personliga 
vården, såsom hjälp med att sköta 
personlig hygien, på- och avklädning, 
toalettbesök, byte av intimskydd och 
inkontinenshjälpmedel, förflyttningar, 
och hjälp för att kunna äta och dricka. 
Det kan också gälla uppgifter som att 
rengöra och se över hörapparat, 
glasögon och tekniska hjälpmedel.  
I daglig personlig hygien ingår stöd 
med övre och nedre hygien, 
munhygien, rakning, kamma håret, 
smörja kroppen, nagelvård och make 
up. 
Promenad/utevistelse syftar till att 
bibehålla den enskildes fysiska 
förmåga. Det anses skäligt att den 
enskilde beviljas upp till en timmas 
promenad/utevistelse per vecka, 
utöver inköp. Den enskilde väljer själv 
om hen vill använda sin tid vid ett 
längre tillfälle eller flera kortare 
utevistelser. Om den enskilde är 
beviljad inköp bör promenad om 
möjligt förläggas i samband med 
detta.  

Promenad/utevistelse finns inte 
beskrivet på samma sätt. Beskrivs 
under personlig omvårdnad som ”de 
insatser som därutöver behövs för att 
tillgodose fysiska, psykiska och 
sociala behov”. 

Social samvaro kan tillgodose den 
enskildes behov av social kontakt när 
inga eller få egna sociala kontakter 
finns. I bedömningen av om social 
samvaro kan beviljas ska den 
enskildes egna kontaktnät alltid vägas 
in. Den som bor tillsammans med 
annan eller har god kontakt med 
anhöriga/vänner bör i normalfallet 
anses ha fått sitt behov av social 
samvaro tillgodosett genom dessa 
kontakter. Omfattningen av insatsen 
beror på den enskildes situation och 
vilka andra sociala aktiviteter som 
den enskilde beviljats. Den som 
saknar ett eget socialt nätverk och 
inte har några andra sociala 
aktiviteter kan beviljas social samvaro 
varje vecka. Den som har beviljats 
andra insatser som också syftar till att 
bryta social isolering, t.ex. ledsagning, 
promenad eller dagverksamhet, bör i 

Social samvaro finns inte beskrivet på 
samma sätt. Beskrivs under personlig 
omvårdnad som ”de insatser som 
därutöver behövs för att tillgodose 
fysiska, psykiska och sociala behov”. 
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normalfallet anses ha fått sitt behov 
tillgodosett genom dessa insatser. 
Städ beskrivs på ungefär samma sätt i 
de båda versionerna.  
Denna text skiljer sig: 
För mindre frekventa sysslor enligt 
nedan, beviljas ingen extra tid. Dessa 
ska planeras in så att de ryms inom 
den redan beviljade tiden:  

 Rengöring av kylskåp, spis,
fläkt

 Avfrostning av kyl och frys

 Rengöring av köksskåp,
garderober etc.

Städ beskrivs på ungefär samma sätt i 
de båda versionerna.  
Denna text skiljer sig: 
Finns önskemål om skåpsstädning, 
frosta av kyl/frys eller andra mer 
sällan förekommande sysslor får 
något annat stå tillbaka vid 
städtillfället.  

Tillsynsbesök beviljas när förmåga att 
själv larma via kommunens 
trygghetslarm saknas.  

Tillsynsbesök finns inte förklarat på 
detta sätt. 

Trygg och ostörd nattsömn (e Tillsyn) 
är en insats som kan beviljas när 
den enskilde har behov av tillsyn 
nattetid. Insatsen sker via en 
fjärrstyrd kamera, är kostnadsfri 
och kan med fördel även användas 
andra tider på dygnet.  

Trygg och ostörd nattsömn (e Tillsyn) 
finns inte med i tidigare riktlinjer.  

Trygghetslarm är en serviceinsats 
med förenklat biståndsbeslut. 
Personer över 65 år som anser sig 
vara i behov av detta stöd får ett 
trygghetslarm installerat. Ansökan 
kan göras via e-tjänst alternativt 
pappersblankett. Personer under 65 
år ansöker om trygghetslarm hos 
biståndshandläggare.  

Trygghetslarm används för att täcka 
behov som uppkommer så hastigt att 
den enskilde måste påkalla hjälp med 
larmanordning. Trygghetslarm 
beviljas även för att motverka 
otrygghet. För att kunna ha ett 
trygghetslarm måste den enskilde ha 
insikt och förståelse för när och på 
vilket sätt man larmar. 

Tvätt kan beviljas vid behov av stöd 
och hjälp för att sköta tvättuppgifter 
helt eller delvis. Om behov finns ingår 
i tvätt att exempelvis boka tvättstuga, 
ladda tvättmaskinen, hänga upp och 
ta ned tvätt, strykning av gångkläder 
samt lägga in den rena tvätten i skåp 
och bädda rent i säng. Rengöring av 
gemensam tvättstuga ingår i insatsen. 

Tvätt avser maskintvätt och lättare 
klädvård samt viss strykning efter 
behov. Den som får hjälp med tvätt 
ska tillhandahålla en tvättmaskin som 
fungerar och kan användas på ett 
säkert sätt, vilket kommunen 
informerar om vid 
behovsbedömningen.  

Särskilt boende är avsett för personer 
som i den dagliga livsföringen 

Särskilt boende beslutet utgår från tre 
grundförutsättningar: 
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behöver trygghet och närhet till 
personal dygnet runt utifrån:  

 omfattande behov av
omvårdnadsinsatser som inte
är tillfälliga

 skäl kopplade till psykiska
och/eller fysiska
funktionstillstånd

 behov av tillsyn eller andra
insatser under stor del av
dygnet och/eller upplever så
stor otrygghet, ensamhet,
osäkerhet eller oroskänsla i
sitt ordinära boende att
välbefinnandet hotas.

Beslutet utgår från en ansökan om 
särskilt boende som är undertecknad 
av individen samt en utredning som 
visar att det är den enskildes 
uttryckliga önskan. Beslut om särskilt 
boende anger inte i detalj vad som ska 
utföras. Behov av omvårdnad, service 
och trygghet ska tillgodoses dygnet 
runt inom ramen för beslutet. Det är 
den enskilde tillsammans med 
verksamheten som anpassar 
insatserna efter individens behov i en 
genomförandeplan.  
Personer som är aktuella för särskilt 
boende har i de flesta fall omfattande 
sociala och medicinska behov. Vid 
utredning krävs därför samverkan 
med sjuksköterska, arbetsterapeut 
och/eller fysioterapeut. 

Hur vi arbetar med verkställighet 
samt parboendegaranti är beskrivet 
på samma sätt i de båda versionerna. 

 Ansökan om särskilt boende
undertecknat av individen

 Utredning som visar att det är
den enskildes uttryckliga
önskan

 Inte längre är möjligt att bo
kvar i ordinärt boende,
inkluderande annan ordinär
bostad.

Inte längre möjlighet att bo kvar i 
ordinärt boende kan ses utifrån 
perspektivet att behovet omfattning 
är så stort att antal personal som gör 
insatser för individen i det ordinära 
boendet blir orimligt stort. 

Ett annat perspektiv an vara att 
arbetet i det ordinära boendet till 
följd av behovet omfattning kommer i 
uppenbar konflikt med 
arbetsmiljölagen. Oavsett behovets 
storlek är den enskilde kav i eget 
boende till den ansöker om särskilt 
boende. Vår uppgift i ordinärt boende 
är att tillgodose behovet inom ramen 
för förvaltningens handlingsutrymme 
avseende exempelvis hjälpmedel och 
personal. Om den enskilde inte kan 
acceptera dessa villkor kan den 
ansöka om särskilt boende. 

Hur vi arbetar med verkställighet 
samt parboendegaranti är beskrivet 
på samma sätt i de båda versionerna. 

Övrigt 
Avlösarservice, husdjursomsorg, 
kontaktperson, ved och vatten, 
dagverksamhet och  korttidsvistelse 
är i princip beskrivet på samma sätt i 
de båda versionerna.  

Övrigt 
Avlösarservice, husdjursomsorg, 
kontaktperson, ved och vatten, 
dagverksamhet och  korttidsvistelse 
är i princip beskrivet på samma sätt i 
de båda versionerna. 
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2018.
Dan Harryzon L I Knutsson arkitektkontor
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3 Detaljplan för del av Järneberg 6:1 m.m.

PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att öka exploateringsgraden i 
planerad bebyggelse, som enligt gällande detaljplan är 
avsedd för camping- och friluftsändamål.
 Planens genomförande bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitets-
normer överskrids.

PLANDATA
Läge och areal

Planområdet är beläget vid Göta kanal i Gästhamnsom-
rådet i Töreboda tätort.
 Planområdet består av tre separata delar och har en 
areal av sammanlagt cirka 3 400 kvadratmeter.

Markägare

Området ligger inom fastigheterna Järneberg 6:1 
och Kanaljorden 4:1, som ägs av Töreboda kommun 
respektive Göta kanalbolag.Berörd mark inom Kanal-
jorden 4:1 upplåts till Töreboda kommun med stöd av 
avtal.

Planens handläggning

Planen handläggs med s.k. standardförfarande, vilket 
innebär att planhandlingarna görs till föremål för of-
fentligt samråd jämte efterföljande granskning.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark

Marken inom området är i stort sett helt plan på nivån 
93 meter över nollplanet.

Grundförhållanden

I en utförd grundundersökning från 2014 konstateras att 
jorden består av ett ytskikt av fi nsediment av silt eller 
lera som direkt eller via skikt av friktionsjord vilar på 
fast botten. Det konstateras också att jorden är erosions-
benägen, vilket kräver särskild omsorg vid schaktning.
 Grundläggning av byggnader i upp till två våningar 
kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl 
packad fyllning. Tillåtet grundtryck sätts till 60 kPa i 
nuvarande markyta och begränsas till 30 kPa två meter 
under befi ntlig markyta. Grundsulor får ej utföras sma-
lare än 0,5 meter. Eventuella uppfyllnader ska medräk-
nas i belastningen för konstruktionen.  

Bebyggelse

Den mark som planområdet omfattar är obebyggd.

Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunens ledningsnät för 
dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Planerad bebyg-
gelse kan anslutas till befi ntligt nät.

Dagvatten

I den geotekniska utredningen från 2014 konstateras att 
jordlagren inom planområdet består av siltig lera som 
överst är utbildad som torrskorpa, vilket ger en begrän-
sad infi ltrationsförmåga. Lokalt omhändertagande av 
dagvatten bedöms därför som mindre lämpligt. Fördröj-
ning av dagvatten innan påkoppling till kommunens 
dagvattennät ska eftersträvas. Vid behov ska dagvattnet 
renas innan påkoppling till kommunens dagvattennät.
 För att minska uppkomsten av dagvatten ska efter-
strävas att så små ytor som möjligt hårdgörs. Fördröjn-
ningsmagasin/dräneringsstråk dimensioneras för regn 
med tio års återkomst och tio minuter.
 Dränering av husgrunder ska anslutas till dagvat-
tenledning. Anslutningen ska utformas så att allvarliga 
konsekvenser undviks vid eventuell överbelastning i 
kommunens ledningsnät.
 Lokalt vid byggnader ska markytans lutning utfor-
mas så att ytvatten och takvatten leds bort ovan mark  
före fördröjning/rening.

Trafi k

Området är anslutet till Haddebodavägen (länsväg 200).

Övrig samhällsservice

Servicefunktioner i form av butiker, vårdcentral, skola, 
förskola och äldreboende fi nns i ortens centrum om-
kring en kilometer söder om planområdet.

Strandskydd

Planområdet ligger omedelbart öster om Göta kanal, för 
vilken råder strandskydd inom 100 meter. Området är 
ett s.k. LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) och kan bebyggas i viss omfattning som gynnar 
ortens eller kommunens utveckling.

Riksintressen

Göta kanal utgör riksintresse för turism, friluftsliv och 
kulturminnesvård. Åtgärder som kan påtagligt skada 
riksintressena får inte utföras.

Störningar

Området ligger invid Göta kanal, minst 100 meter 
meter från länsvägen och minst 300 meter från Väs-
tra stambanan. Några störningar av betydelse för den 
planerade verksamheten bedöms inte uppstå. Se vidare 
under rubriken Risker.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet 
med en ny översiktsplan har påbörjats. Varken i planen 
eller i hittills framtagna utkast till ny plan fi nns några 
specifi ka ställningstaganden för det nu aktuella planom-
rådet.

Utvecklingsplan

Kommunfullmäktige har 2012 antagit en utvecklings-
plan för Töreboda gästhamn, som även omfattar cam-
pingområdet. Utvecklingsplanen har legat till grund för 
den planering och utveckling av området, som därefter 
genomförts.

Gällande detaljplaner

För området gäller detaljplan antagen 2005-12-19 och 
ändrad 2015-09-28.

Den nu aktuella detaljplanen utgör i sin helhet delar 
av de ovan nämnda planerna.

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Föreslagna ändringar

Enligt gällande detaljplan är två av planområdets tre 
delar avsedda för camping med tillhörande service samt 
besöksboende. Vidare fi nns bestämmelser om vånings-
antal, byggnadsarea samt föreskrifter om bebyggelsens 
utformning.
 I dessa delområden ändras bestämmelsen om 
Besöksboende till Tillfällig vistelse. Enligt Boverkets 
rekommendationer kan denna beteckning tillämpas 
för alla typer av tillfällig övernattning. Avsikten är att 
under campingens lågsäsong utnyttja planområdet för 
elevbostäder för Sötåsens Naturbruksskola, ett region-
ägt gymnasium som ligger cirka tre km söder om Töre-
boda tätort.
 Avtal kommer att träffas mellan kommunen, Västra 
Götalandsregionen och campingens arrendator. 

Föreslagen bebyggelse i det södra området (beteck-

nat NO II) planeras tolv lägenheter att utnyttjas för 
elevboende tio månader om året. De övriga två måna-
derna kommer lägenheterna att vara tillgängliga för 
campinggäster. 
 Det föreslagna arrangemanget ses som en praktisk 
lösning på ett angeläget lokalbehov.
 Föreslagen bebyggelse i det norra området (be-
tecknat NO I) avses att bebyggas med campingstugor 
med samma utformning som de befi ntliga stugorna på 
angränsande mark. Stugorna ska utformas och utrustas 
så att de även kan utnyttjas för elevboende.

 Högsta antalet våningar i det södra delområdet höjs 
från en till två, och högsta utnyttjandegraden bestäms 
till 800 kvadratmeter för båda delområdena. Högsta 
nockhöjd bestäms till 9,0 meter. I det norra delområdet 
medges en högsta nockhöjd av 6,0 meter.
 I båda delområdena ska byggnader förses med 
sadeltak och eventuellt vindsutrymme får inredas som 
biutrymme.
 Avsedd markanvändning för camping med tillhöran-
de service i gällande plan kvarstår oförändrad. Parke-
ringsplatsen i områdets östra del utvidgas för att bereda 
utrymme för ytterligare ett trettiotal bilplatser.

Planbestämmelser

Planbestämmelserna på plankartan är utformade i hu-
vudsaklig överensstämmelse med Boverkets allmänna 
råd BFS 2014:5.

De södra husen uppförs intill den östra servicebyggnaden

De norra husen placeras norr om de beefi ntliga stugorna

Parkeringsplatsen utökas mot söder
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INFRASTRUKTUR
Planområdet ansluts till befi ntliga system för dricksvat-
ten, dagvatten, spillvatten, el och tele m.m.  

RISKER
Farligt gods

Västra stambanan är led för farligt gods. Avståndet till 
planområdet är minst 300 meter, varför några risker 
orsakade av järnvägstrafi ken bedöms som försumbara.
 Sötåsenvägen är sekundärled för farligt gods. Av-
ståndet mellan vägen och planområdet överstiger 100 
meter, vilket innebär att det även i detta fall bedöms att 
godstransporterna inte utgör någon riskfaktor.  

Buller

Resultatet av en bullerutredning från 2014 visar att den 
ekvivalenta bullernivån inom planområdet uppgår till 
högst 55 dBA. Den maximala bullernivån utomhus lig-
ger i intervallet 70-75 dBA.
 Enligt trafi kbullerförordningen bör buller från 
spårtrafi k och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent  
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. På uteplats i 
anslutning till bostadsbyggnad bör den ekvivalenta 
ljudnivån inte överstiga 50 dBA och den maximala 
ljudnivån inte överstiga 70 dBA.
 De uppmätta bullernivåerna uppfyller kraven i 
förordningen med avseende på ljudnivå vid byggnads 
fasad. 
 Uteplatser i oskyddade lägen ska förses med nå-
gon form av bullerskyddande avskärmning. Även om 
bostäderna inom området inte är avsedda för perma-
nentboende krävs att uteplatserna ska uppfylla kraven 
på bullerskydd. En planbestämmelse har införts om att 
uteplatserna ska placeras på byggnadernas västra sidor, 
dvs orienterade mot kanalen samt att trafi kbullerförord-
ningens riktvärden ska iakttas.

Göta kanal

Sannolikheten för olyckor orsakade av översvämning i 
kanalbanken bedöms som försumbar. 

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT

MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser

I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vatten-
områden ska användas för de ändamål som de är bäst 
lämpade för. Om det fi nns mark eller verksamheter som 
är  utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot 
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

Särskilda hushållningsbestämmelser

Delar av Töreboda kommun är enligt 4 kapitlet mil-
jöbalken av riksintresse med avseende på rådande 
natur- och kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas. 

Särskild hänsyn ska tas till turismens och friluftslivets 
intressen. 

Miljökvalitetsnormer

Enligt 5 kapitlet miljöbalken får regeringen meddela 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt.
 Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft, 
vattenförekomster, fi sk- och musselvatten samt omgiv-
ningsbuller.

MILJÖUNDERSÖKNING
I miljöbalken samt i miljöbedömningsförordningen 
föreskrivs att alla detaljplaner ska innehålla en under-
sökning av om planens genomförande kan orsaka be-
tydande miljöpåverkan. Om så är fallet kan en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöva upprättas.

Miljöundersöknningen innehåller följande moment:

Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs av rådande riksintressen för Göta

kanal. Intressena bedöms inte påverkas av planens
genomförande.

- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Registrerade fornlämningar påverkas inte.
- Planen strider inte mot kommunens översiktsplan.

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som kan medföra nega- 
 tiv påverkan på naturmiljön med avseende på växt-  
 och djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omfattas inte.
- Möjligheterna till rekreation och friluftsliv påverkas

positivt.
- Risker för skred eller ras bedöms inte fi nnas.

 Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljö- 
 balkens hushållningsbestämmelser.
- Areella näringar påverkas inte.
- Viktiga transportleder påverkas inte.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra stör- 
 ningar i form av utsläpp, buller och vibrationer.

Miljökvalitetsnormer
- Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet mil- 
 jöbalken kommer inte att överskridas.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli

motverkade.

Strandskydd
- Planens genomförande är ägnat att främja rekrea-
 tion  och friluftsliv. Avsedd användning för elevbo- 
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ende under viss del av året bedöms inte påverka  
denna målsättning. Gällande strandskydd behålls.

Markavvattning
Planområdet berörs av två markavvattningsföretag, 
Töreboda dikningsföretag av år 1951 och 1963. Genom 
att dagvattnet inom området leds till separat ledningsnät  
blir avvattningsföretagen helt eller delvis överfl ödiga 
och kan eventuellt tas bort.
 Frågan är inte direkt knuten till detaljplanen och 
dess genomförande. Kommunen avser att snarast be-
sluta att ansöka om helt eller delvis borttagande av de 
berörda företagen. 

Samlad bedömning

Planens genomförande innebär att en befi ntlig verksam-
het kan utvidgas och utvecklas på ett hänsynsfullt sätt. 
 Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstå-
ende beskrivningar, att detaljplanens genomförande 
inte medför betydande miljöpåverkan. Någon miljökon-
sekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken behöver 
därmed inte upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning, enligt sitt samrådsyttrande 2019-05-15.

KONSEKVENSER
Som framgår av ovanstående avsnitt görs bedömningen 
att några negativa konsekvenser för miljön eller för 
hälsa och säkerhet inte blir följden av den nu aktuella 
detaljplanen.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar den principiella 
ansvarsfördelningen och möjligheterna till genomfö-
rande, men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att ge vägledning vid planens 
genomförande.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen

Planen handläggs med s.k. standardförfarande, vilket 
innebär att planhandlingarna görs till föremål för sam-
råd med berörda sakägare samt offentlig granskning. 

Preliminär tidsplan

Samrådsprocessen genomfördes under april-maj och 
granskningen under augusti-september 2018.  Avsikten 
är att planen ska kunna antas före årets slut.

Genomförandetid

Planens genomförandetid har bestämts till tio år. 
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan fastighetsägarens medgivande.  

Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen att 
gälla tills den ändras eller upphävs. 

Huvudmannaskap för allmänna platser

Med allmänna platser avses gatu-, park- eller natur-
mark. 
 Kommunen är huvudman för den del av planområ-
det som är avsedd för parkering.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägare och arrendator

Göta kanalbolag är ägare till fastigheten Kanaljorden 
4:1 och Töreboda kommun äger Järneberg 6:1.

Hela campingområdet drivs av arrendator.
 Fastighets- och rättighetsägare redovisas i den till 
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 

Avtal

Göta kanalbolag medger enligt gällande avtal att kom-
munen utnyttjar området enligt vad som regleras i gäl-
lande detaljplaner.
 Ett annat avtal reglerar rätten för campingens arren-
dator att utnyttja området.
 Ett nytt avtal gällande elevbostäder avses att tecknas 
med Västra Götalandsregionen.
 Alla byggnader och anläggningar inom planområdet 
ska uppföras och ägas av Töreboda kommun.

Fastighetsbildning

Någon fastighetsbildning är f.n. inte aktuell.

Servitut och ledningsrätt

Bildande av nya servitut och/eller ledningsrätter är f.n. 
inte aktuella.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen ansvarar för att upprätta och bekosta denna 
detaljplan samt är ansvarig för genomförandet.
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Töreboda gästhamn, Töreboda tätort, Töreboda kommun

Synpunkter som framförts under granskningen jämte UTLÅTANDE
Ett förslag till detaljplan, upprättat i juni 2018, har varit utställt för granskning under tiden 27 augusti -

17 september 2018.

Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):

1

Länsstyrelsen

TÖREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Noteras.

Planen innehåller inga bestämmelser

om att strandskydd ska upphävas.

Syftet med LIS-utredningen är att

kartlägga och möjliggöra en lämplig

samhällsutveckling. Inom ett LIS-

område kan exploatering bli aktuell

under förutsättning att denna inte

medför att strandskyddets syften i ett

långsiktigt perspektiv äventyras.

Elevbostäder utgör förutsätt-

ningen för att stugor kan uppföras,

då besöksnäringens säsong är kort

och stugorna riskerar att stå tomma

större delen av året. Kommunen

anser att uppförande av elevbostäder

främjar en lämplig samhällsutveckling

och därmed är förenlig med LIS-

planen. Som ovan nämnts kommer

strandskyddet att behållas inom hela

planområdet.

Samtliga uteplatser kommer att pla-

ceras väster om respektive byggnad,

dvs i riktning mot kanalen där bullret

är avsevärt lägre. En planbestämmel-

se som reglerar vilka krav som ställs i

detta avseende har införts.

Det befaras inte att planen strider

mot plan- och bygglagen och miljö-

balken med avseende på hälsa och

säkerhet, riksintressen, mellankom-

munal samordning samt miljökvali-

tetsnormer.

Det befaras dock att strandskydd

upphävs i strid med gällande be-

stämmelser i miljöbalken. Dessa

frågor måste lösas på ett tillfreds-

ställande sätt för att ett antagande

av planen inte ska prövas.

Det accepteras att uppföra ett ”ho- 

tell eller liknande i två våningar i

den södra ytan, men inte stugor

som används som elevbostäder tio

månader om året.”

I den norra ytan kan uppföras

stugor för uthyrning likt dem som

fi nns söder om området, ”men inte

avsedda som elevbostäder.” Om

stugorna används om elevbostäder

tio månader per år är det deras

huvudsakliga användning, och

strider därmed mot syftet med LIS

(Landsbygdsutveckling i strandnära

lägen). ”Det fi nns därmed heller

inga särskilda skäl för strand-

skyddsdispens och då ska planen

överprövas.”

Enligt planbeskrivningen ligger den

maximala bullernivån utomhus i

intervallet 70-75 dBA, vilket tan-

gerar eller överskrider riktvärdet.

Det bör framgå av handlingarna

vilka åtgärder som ska vidtas för att

riktvärdena ska hållas.

1



2

Lantmäteriet

3

Miljö- och byggnads-

nämnden

4

Tekniska nämnden

Enligt Boverkets allmänna råd bör

lagstödet för planbestämmelserna-

redovisas.

Redovisningen av beteckningar

utanför planområdet gör plankartan

otydlig. Istället kan bifogas en bild

av vilka planbestämmelser som gäl-

ler i anslutning till planområdet.

Det är oklart hur åtkomsten till

kvartersmarken ska säkerställas.

Planområdets norra del har ingen

direkt anslutning till mark för allmän

plats.

Bestämmelsen om att rådande

strandskydd behålls är överfl ödig.

Den tidigare bestämmelsen att

takpannor ska vara tillverkde av rött

lertegel bör behållas, av hänsyn till

områdets karaktär.

Om kapaciteten i den tillkommande

parkeringsytan överstiger 50 bilplat-

ser behöver dagvattnet avledas via

oljeavskiljare.

Nämnden bedömer att ljudnivån

inom området inte är tillräckligt

utredd. Den utredning som gjordes

2014 kan vara inaktuell och bör

uppdateras. Vidare bör en planbe-

stämmelse införas som redovisar

vilka åtgärder som bör vidtas för att

acceptabla bullernivåer ska kunna

uppnås.

Ordalydelsen i planbeskrivningen

angående dagvattenhanteringen

bör justeras. Upplysningen på plan-

kartan kan tas bort.

En upplysning har införts i planbe-

skrivningen.

Planområdet består av tre delom-

råden, som är markerade med en

grövre begränsningslinje och heltäck-

ande färg. Därmed kan plankartan

anses uppfylla kraven på tydlighet.

Åtkomsten är redan nu säkerställd

genom avtal. Någon fastighetsbildning

är inte planerad inom överskådlig tid.

Om så skulle bli fallet kan åtkomsten

säkerställas genom servitut eller an-

nan upplåtelseform. Ny eller ändrad

detaljplan kan också bli aktuell.

Bestämmelsen har tagits bort.

Kommunen anser inte att förhållande-

na på platsen kräver lertegel på taken.

I bestämmelsen har dock nyansen

preciserats till tegelröd.

Det förutsätts att denna fråga behand-

las vid bygglovprövningen.

En planbestämmelse som reglerar

vilka krav som ställs avseende buller-

skydd har införts. Se även kommenta-

ren till länsstyrelsens yttrande.

Påpekandena har beaktats.

UTLÅTANDE över framförda synpunkter

Planförslaget har kompletterats och reviderats i de avseenden som nämns i ovanstående redogörelse.

Gjorda ändringar bedöms inte vara av den arten att förnyat granskningsförfarande krävs. Förslaget föreslås

bli fört till antagande med tillägg av datum för revideringen.

Töreboda 2018-10-03

Dan Harryzon

Plan- och exploateringschef

2
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Kommunfullmäktige 

Folkhälsoplan 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Folkhälsoplan 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoplan 2019 är ett strategiskt styrdokument. Som underlag för arbetet 
finns ett samverkansavtal mellan Töreboda kommun och Västra 
Götalandsregionen. I kommunen finns ett gemensamt forum (folkhälsoråd) för 
kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Här ingår 
förtroendevalda för kommunen och HSN. Senast den 31 oktober varje år ska 
folkhälsorådet fastställa en plan för nästkommande års prioriterade områden 
och åtgärder med budget och redovisa detta till kommunen respektive HSN. 
 
Avsikten med avtalet är att stärka det tvärsektoriella samarbetet för att 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 i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens 
livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på 
långsiktighet och utgå från befolkningens behov. 
 
Prioriterade fokusområden 2019   

1. Barn och ungdomar  
2. Hälsa i arbetslivet med inriktning på fysisk förmåga 
  
Under hösten 2018 genomförs kartläggningar inom dessa två fokusområden 
och därefter tar verksamhetsföreträdare och folkhälsostrategen fram 
strategier för handlingsplan under 2019. 

I arbetet med handlingsplan 2019 ska samarbete med civilsamhället och 
företag särskilt uppmärksammas. 
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1. Inledning 
 
Folkhälsoplan 2019 är ett strategiskt styrdokument. Som underlag för arbetet finns ett 
samverkansavtal mellan Töreboda kommun och Västra Götalandsregionen. I kommunen finns 
ett gemensamt forum (folkhälsoråd) för kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). 
Här ingår förtroendevalda för kommunen och HSN. Senast den 31 oktober varje år ska 
folkhälsorådet fastställa en plan för nästkommande års prioriterade områden och åtgärder 
med budget och redovisa detta till kommunen respektive HSN 
 
Avsikten med avtalet är att stärka det tvärsektoriella samarbetet för att 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 i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens 
livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från 
befolkningens behov. 
 

2. Folkhälsoarbete på olika nivåer 
 

2.1 Internationellt 
 

De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. 
Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål och handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå 
jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande. Dessutom säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. 
 
Sveriges regering har skrivit under agendan och ansvarar för det svenska genomförandet. 
Sverige har en ambition att vara ledande i genomförandet av agendan. Kommunen har en 
viktig roll i genomförandet av Agenda 2030 – agera globalt, handla lokalt. 
 

2.2 Nationellt  
 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta hälsoklyftorna inom en generation. 
Målet är indelat i åtta målområden. 
1. Det tidiga livets villkor. 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning. 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter. 
5. Boende och närmiljö. 
6. Levnadsvanor. 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet. 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso-och sjukvård. 
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2.3 Regionalt  
 
Vision Västra Götaland – Det goda livet antogs av regionfullmäktige 2005. Visionen innehåller 
fem fokusområden som ska prioriteras i ett långsiktigt arbete för att stärka utvecklingen i 
Västra Götaland. I samtliga områden ingår hållbarhetsperspektivet och de fyra generella 
perspektiven. Ett av de fem fokusområdena är en god hälsa. 
 

2.4 Skaraborg 
 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit ett gemensamt övergripande mål för 
folkhälsoarbetet : 
”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020”. 
 
Töreboda kommun har antagit utmaningen att verka för att uppfylla detta mål tillsammans 
med övriga kommuner i Skaraborg. Som verktyg för att uppfylla målet har Skaraborgs 
kommunalförbund och Östra hälso-och sjukvårdsnämnden beslutat om en modell för 
samverkan i folkhälsofrågor. De områden som är aktuella i modellen är Fullföljda studier, 
barnfetma, psykisk hälsa samt äldres hälsa. Arbetet leds av en politisk styrgrupp bestående av 
presidierna från Skaraborgs kommunalförbund och Östra hälso-och sjukvårdsnämnden.  För 
stöd i  arbetet finns en strategigrupp på tjänstemannanivå, med representanter från 
kommunchefer och avdelning folkhälsa.  
 

2.4.1 Folkhälsokonferens 2019   
Våren 2019 kommer Folkhälsorådet att få möjlighet till dialog om Skaraborgs övergripande 
modell för samverkan i folkhälsofrågor genom att delta i den Skaraborgsövergripande 
folkhälsokonferensen.  

 

2.5 Lokalt 

Töreboda kommun har tagit fram en värdegrund och vision som beskriver en önskad 
framtidsbild av kommunen 2030. Värdegrunden bygger på tillväxt, trygghet och tillsammans. 
 
I 2019 års förslag avseende kommunfullmäktiges begäran gällande åtagagandet att uppfylla 
Hälso-och sjukvårdsnämndernas mål att Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige 2020 så arbetar 
kommunen för att; I Töreboda kommun finns förutsättningar för såväl psykisk som fysiskt 
välbefinnande. Kommunens verksamheter bidrar till medborgarnas oberoende och 
självständighet. Till denna begäran finns ett antal verksamhetsmål;  
 

 Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar – mål 2019 är minst 84 %. 
 Andel personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar - mål 2019 är 

minst 74 %.  
 Användandet av narkotika minskar. Andel ungdomar som någon gång provat - mål 

2019 är högst 4 %. 
 Användandet av alkohol minskar. Andel ungdomar med frekventa alkoholvanor – 

mål 2019 är högst 12 %. 
 Andelen individer med fetma minskar - mål 2019 är högst 18 %. 

 
Resultatet från hälsa på lika villkor kommer att presenteras i helårsrapporten. 
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3. Prioriterade fokusområden 2019   

1. Barn och ungdomar  
2. Hälsa i arbetslivet med inriktning på fysisk förmåga  
 
Under hösten 2018 genomförs kartläggningar inom dessa två fokusområden och därefter tar 
verksamhetsföreträdare och folkhälsostrategen fram strategier för handlingsplan under 2019. 

I arbetet med handlingsplan 2019 ska samarbete med civilsamhället och företag särskilt 
uppmärksammas. 
  

4. Budget 
 
Folkhälsorådets budget samfinansieras av Töreboda kommun och Västra Götalandsregionen 
hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg. Respektive huvudman avsätter femton kronor per 
kommuninvånare. Budgeten på 283 050 kronor fördelas lika mellan fokusområdena. Beroende 
på vilka processer som pågår under 2019 kan det bli en omfördelning av resurser mellan 
fokusområdena.  
 

1. Barn och ungdomar   141 525 kronor 
2. Hälsa i arbetslivet med inriktning  

på fysisk förmåga   141 525 kronor 
 
 
 

 









Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Sida 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tekniska nämnden 

Tn § 165  Dnr 2018/00439 

Ansökan om särskilt driftsbidrag för enskilda vägar, Töreboda 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta att tekniska
nämnden inte ska betala ut särskilda driftsbidrag till enskilda vägar under 2018 med
anledning av ansträngd driftsbudget och mål om att inte överskrida budget.

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att komplettera regler för
vägbidrag med Det årliga driftsbidraget betalas först, varefter resterande medel disponeras för
särskilda driftsbidrag och förrättningskostnader.

Bakgrund 

Inom Töreboda kommun finns ett antal vägsamfälligheter som ansvarar för det enskilda 
vägnätet. En vägsamfällighet som har en enskild väg kan få årligt driftsbidrag från 
Trafikverket för drift- och underhåll. För att erhålla detta bidrag ställer Trafikverket vissa 
krav samt gör besiktningar med jämna mellanrum för att säkerställa att kraven efterlevs. De 
enskilda vägar som är berättigade till bidrag från Trafikverket erhåller även bidrag från 
kommunen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utöver det 
årliga driftsbidraget kan vägsamfälligheter även söka särskilt driftsbidrag om större 
upprustningar behövs. Om dessa åtgärder beviljas bidrag från Trafikverket kan även 
kommunen betala ut en del till detta enligt samma beslut som tidigare.  

Det beslut som finns om storlek på dessa två utbetalningar har ingen begränsning utan ska 
betalas ut oavsett om budgeterade medel räcker eller ej. 

Gatuavdelningen har fått in två ansökningar gällande särskilt driftsbidrag om ca 30 000 kr 
(Månsarud vägsamfällighet) samt 19 000 kr (Movägen). Budget för bidrag till enskilda vägar 
är 550 000 kr och för de årliga driftsbidragen har det i år  betalats ut ca 620 000 kr. 

Gatuavdelning aviserade tidigare under året ett underskott gällande driften men har vid 
senare prognoser bedömt att budgeten kan hållas med återhållsamhet och god kontroll. I 
och med detta anser verksamhet teknik att det kommer att bli svårt med 
nollprognos/nollbudget om det särskilda driftsbidraget behöver betalas ut anser att 
tekniska nämnden bör avslå dessa och eventuellt kommande ansökningar under året med 
anledning av ansträngd driftsbudget.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med ändringen att tekniska 
nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta att tekniska nämnden 
inte ska betala ut särskilda driftsbidrag till enskilda vägar under 2018 med anledning 
av ansträngd driftsbudget och mål om att inte överskrida budget samt att punkt 2 
beslutet överlämnas till kommunstyrelsen i Töreboda för information tas bort.  



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Sida 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tekniska nämnden 

Tn § 165 (forts.)     Dnr 2018/00439 

Behandling på sammanträdet 

Lars Göran Kvist (S) tillstyrker punkt 3 i arbetsutskottet förslag ”Tekniska nämnden 
föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att komplettera regler för vägbidrag med Det årliga 
driftsbidraget betalas först, varefter resterande medel disponeras för särskilda driftsbidrag och 
förrättningskostnader.    

Kvist (S) yrkar vidare att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att 
besluta att tekniska nämnden inte ska betala ut särskilda driftsbidrag till enskilda vägar 
under 2018 med anledning av ansträngd driftsbudget och mål om att inte överskrida 
budget. 

Linn Brandström (M) och Lars-Åke Bergman (S) tillstyrker Kvists (S) förslag. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag samt 
Kvists (S) yrkande till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslagen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
”Ansökan om särskilt driftsbidrag för enskilda vägar, Töreboda”.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
Gatuchef Hanna Lamberg 



Töreboda 181022 

Till 

Kommunstyrelsen  

Töreboda kommun 

Hemställan avseende Särskilt driftbidrag Enskilda vägar / Månsaruds 

Samfällighetsförening 

Vi har efter kontakt med Peter Lidenfors 181017 fått kännedom om att Särskilt driftbidrag för 

Enskilda vägar riskerar att inte betalas ut 2018, detta enligt Tekniska nämndens 

sammanträdesprotokoll från 180911,  Tn § 165   Dnr 2018/00439. 

Enligt sammanträdesprotokoll från KF 951218 gäller ”Grunder för bidrag till enskilda vägar gällande fr 

o m 1996-01-01”

Vi hemställer därmed att särskilt driftbidrag betalas ut i enlighet med tidigare hantering, eftersom 

 Antagna regler enligt beslut 951218 fortfarande gäller

 Att retroaktiva ändringar rimligtvis inte kan göras

 Att ändringar rimligtvis inte kan göras i pågående projekt

I protokollet från 180911 framgår inte heller hur pågående ärenden skall hanteras eller hur/när 

redan inlämnade ansökningar skall hanteras för utbetalning. 

Kalendarium     över pågående projekt för Månsaruds samfällighetsförening / Reparation – 

förstärkning av gammal beläggning samt nytt slitlager på sträckan Halnavägen – Månsarud / 

Golfbanan bifogas 

Med vänlig hälsning 

Kjell Nyäng 

Månsaruds samfällighetsförening 

Ordförande 



Kalendarium  

över pågående projekt för Månsaruds samfällighetsförening / Reparation – förstärkning av gammal 

beläggning samt nytt slitlager på sträckan Halnavägen – Månsarud / Golfbanan 

Fysiska arbeten avslutades 2017 men ”pågående” i så måtto att bidrag ej är slutreglerat 

140408  kontakt med Tekniska kontoret / Marianne Lindvall / för att få del av gällande regler för 

bidrag till Enskilda vägar   bifogas 

150907  ansökan om Särskilt driftbidrag för det totala projektet översänt till Tekniska förvaltningen, 

Mariestad    bifogas 

160425-26-27  besked till kommunen / Peter Lidenfors / att Trafikverket godkänt del 1 av projektet / 

reparation – förstärkning av gammal beläggning / samt besked från kommunen att Särskilt 

driftbidrag bör kunna erhållas 

161206  ansökan utbetalning Särskilt driftbidrag översänt till kommunen för etapp 1 / bidrag 38.924 

kr / efter att kostnaden är känd   bifogas 

170516  bidrag för etapp 1 på 38.924 kr utbetalt från kommunen 

180614   ansökan utbetalning Särskilt driftbidrag översänt till kommunen för etapp 2 / bidrag 30.078 

kr / efter att kostnaden är känd   bifogas  

181010   telefon och påminnelsemail till kommunen / Peter Lidenfors / att inga pengar betalats ut 

och att inga besked lämnats 

181017   telefon från Peter Lidenfors om pågående hantering……… 
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• 
bilaga 1 till Kf:s § 132/95 

TÖREBODA KOMMUN 
TEKNISKA KONTORET 

Tekniska nämnden 

I') f] 1 f1 _,,fl _ 2 "i /_ lj I /.; • ,µ-· . f-

Angående bidrag till enskilda vägar 

Tekniska kontoret har framarbetat forslag till ändring av regler för bidrag till 
enskilda vägar. 
Anledningen är den att staten har för avsikt att halvera de statliga bidragen till 
enskilda vägar. 
De nu gällande reglerna bygger på att kommunen betalar delar av mellanskillnaden 
mellan den beräknade underhållskostnaden och vad staten ger i bidrag. :Minskar 
staten sitt bidrag till hälften uppstår ett mellanrum till den beräknade underhålls
kostnaden som blir större än för närvarande. 

I tekniska kontorets förslag till ändring av bidragsreglerna har en maximering av 
bidraget till 15% av de beräknade underhållskostnaderna lagts in.

Om detta förslag godkännes, innebär det att kommunens utgifter i bidrag till 
enskilda vägar bibehålls på nuvarande nivå även om de statliga reglerna ändras. 

Tekniska kontoret hemställer att det förelagda förslaget godkännes samt att de 
börjar gälla fro m 1996-01-01. 

Bilaga: Förslag till bidrag för enskilda vägar 1996 

Bu6'u1dron 

Kommunhuset 
Börstorpsgatcn 1 
Töreboda 

Box 124 
545 23 Törobod11 

T1lolon 

0506-180 00 
Tolofox 
0506-180 39 

Po,1glro 

12 09 00-6 

1.



Il 

Mariestads kommun 
Tekniska Förvaltningen 
542 86 Mariestad 

Töreboda 150907 

Ansökan särskilt driftbidrag, enskild väg 

Månsaruds Samfällighetsförening har ansvar för drift och skötsel av knappt 5 km väg, 
från Väg 202 I Halnavägen till Nyängen / församlingsgränsen Töreboda-Fredsberg. 
3,2 km av sträckningen, från Väg 202 till Månsarud, är belagd väg och är nu i behov 

---.. av upprustning. 

Föreningen har ansökt om särskilt driftbidrag från Trafikverket (bifogas) och även fått 
besked att ansökan är komplett och kommer att behandlas i samband med budget för 
2016 (bifogas). 

Total investering är kalkylerad till 775 Tkr+ moms 

Föreningen ansöker härmed om särskilt driftbidrag från kommunen, avseende den del 
av totalkostnaden som ej täcks av bidraget från Trafikverket. 

0506-150 59 070-5313841 
kjell.nyang@ncc.se 
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Mariestads kommun 
Tekniska Förvaltningen 
542 86 Mariestad 
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0 Töreboda 161206 

Ansökan utbetalning särskilt driftbidrag, enskild väg 

Månsaruds Samfällighetsförening har ansvar för drift och skötsel av knappt 5 km väg, 
från Väg 202 / Halnavägen till Nyängen / församlingsgränsen Töreboda-Fredsberg. 
3,2 km av sträckningen, från Väg 202 till Månsarud, har under 2016 varit föremål för 
en första del av upprustning omfattande reparation/förstärkning av den gamla 
beläggningen. 

Föreningen har fått särskilt driftbidrag utbetalt från Trafikverket (bifogas) avseende 
denna första del av upprustningen av beläggningen. 

Summering: 
Av Trafikverket godkänd kostnad 413.204 + 1.986 = 415.190 kr exkl moms 

518.988kr inkl moms 
Av Trafikverket erhållet bidrag 361.554 + 1738 = 363.292 kr 
Kostnad som ej täcks av Särskilt driftbidrag från Trafikverket 155.696 kr 

Mot bakgrund av ovanstående redovisning, inkl bifogade bilagor, yrkas att bidrag 
utbetalas med 25% x 155.696 = 38.924 kr, eller det högre bidrag som kan erhållas, 
till Månsaruds Samfällighetsförening. 
Bidrag utbetalas till saimna konto som ordinarie driftbidrag utbetalas till: 
Swedbank 7587-12-20118 

För Månsaruds Samfällighetsförening 

� 
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Månsarud Nyängen 25 
545 91 Töreboda 

0506-150 59 070-531 38 41 
kj ell.nyang@ncc.se kjell.nyang@gmail.com 

Bilagor: 
Följebrev bidragsansökan 150907 
Besiktningsprotokoll 160607 resp 160707 
Slutbesiktningsprotokoll 160907 
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• 
bilaga 1 till Kf:s § 132/95 

TÖREBODA KOMMUN 
TEKNISKA KONTORET 

Tekniska nämnden 

Angående bidrag till enskilda vägar 
. 

Tekniska kontoret har framarbetat förslag till ändring av regler för bidrag till 
enskilda vägar. 
Anledningen är den att staten har för avsikt att halvera de statliga bidragen till 
enskilda vägar. 
De nu gällande reglerna bygger på att kommunen betalar delar av mellanskillnaden 
mellan den beräknade underhållskostnaden och vad staten ger i bidrag. Minskar 
staten sitt bidrag till hälften uppstår ett mellanrum till den beräknade underhålls
kostnaden som blir större än för närvarande. 

I tekniska kontorets förslag till ändring av bidragsreglerna har en maximering av 
bidraget till 15% av de beräknade underhållskostnaderna lagts in. 
Om detta förslag godkännes, innebär det att kommunens utgifter i bidrag till 
enskilda vägar bibehålls på nuvarande nivå även om de statliga reglerna ändras. 

Tekniska kontoret hemställer att det förelagda förslaget godkännes samt att :le 
börjar gälla from 1996-01-01. 

i 

Gatuingenjör 

Bilaga: Förs1ag till bidrag för enskilda vägar 1996 

a .. 01:..,,<1,us 

Kommunhuset 
Börs1orpsg11ton 1 
Töreboda 

f>osudron 

Box 124 
545 23 Törobodo 

Tololon 

0506-180 00 

Talofnx 

0505-180 39 120900-6 
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av de motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade 
förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte 
färdigberetts, bilaga. 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har 
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag 
där beredningen tagit längre tid än ett år.                   

 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bilaga. 

Motioner 
Nr 2012/00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor: 
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23.  
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83: 
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av 
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit med ett 
nytt svar på motionen. Utskottet behandlade motionen 2017-05-11, § 40, och 
beslutade att informationen har mottagits och att den översänds till 
kommunstyrelsen för kännedom. Utskottet efterfrågar en prioriteringsordning 
för de olika projekten. 
 
Motionen har beretts i Utbildnings- och kulturutskottet och kommer upp till 
kommunstyrelsen 2018-10-03.  
 
Nr 2017/33:  Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom 
utbildningsverksamheten: 
Anne-Charlotte Karlsson(S) vill införa verksamhetsvaktmästare inom 
utbildningsverksamheten. I motionen yrkas att: 

 en utredning görs för att ta fram de fördelar det skulle innebära. 
 verksamhetsvaktmästare återinförs i Töreboda kommun. 

 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2018-03-08, § 39, att remittera 
motionen till tekniska nämnden för utredning och svar senast den 13 
september 2018. Planeringen är att ett svar på motionen lämnas till 
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i november 2018. 
 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-10-01 KS 2018-00337 Sida 2 av 3 

Medborgarförslag 
Rapport om utredningsläget för inte färdigberedda medborgarförslag enligt 
bilaga är följande: 
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram 
och påminner om barnkonventionens betydelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36: 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och 
kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet 
och till utvecklingsutskottet. 

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå 
kommunstyrelsen:  

1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet
aktualiseras i kommunens verksamheter.

2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla
verksamhetsområden i syfte att lyfta fram rättigheter enligt
barnkonventionen:

o Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?
o Har unga fått säga sin mening?
o Vilket är vårt syfte?

Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58: 
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt

med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och
be dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i vår eller till
hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrätts- 
och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.

Kommunledningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt 
2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och jag anser 
att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i 
kommunfullmäktiges svar.  

När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har 
den inte slutförts.  

Den 13 juni fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om 
barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen har utsett en 
person som ska ta fram en vägledning som ska hjälpa till med tolkning och 
tillämpning av konventionen. Regeringen har även tillsatt en utredning som 
ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer 
med barnkonventionen. 

Svaret på medborgarförslaget har försenats. Svaret på medborgarförslaget blir 
bifall. Planeringen är att svarsförslag ska lämnas till utvecklingsutskottet i 
november 2018.  
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Töreboda 2018-10-01 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Beslutsunderlag: Ärendeförteckning motioner och medborgarförslag 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunchef 
Barn- och utbildningschef 
MTG Teknik           



Beslut
 

Diarienummer Sida
2018-10-10 201-35936-2018 1(2)

Marina Fagermoen
Länsjurist

010-2245478

Samtliga kommuner och kommunala 
lantmäterimyndigheter i Västra Götalands län 
samt Lantmäteriet

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Gode män vid lantmäteriförrättningar

Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma 
antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses 
gode män genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år, dvs. för tiden den 1 januari 2019 – 
den 31 december 2022.

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Antalet gode män som ska utses av respektive kommunfullmäktige framgår av 
bilaga 1.

Uppgifter om de gode män som utses ska skickas till Länsstyrelsen, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och till Lantmäteriet, lantmateriet@lm.se. Av 
uppgiften ska framgå vilken sakkunskap den valde företräder.

Anna Blomberg

Marina Fagermoen

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:lantmateriet@lm.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1

Kommun Tätort
Jordbruk- 
och 
skogsbruk

Ale 3 3
Alingsås 4 3
Bengtsfors 3 3
Bollebygd 3 3
Borås 5 4
Dals-Ed 3 3
Essunga 3 3
Falköping 4 3
Färgelanda 3 3
Grästorp 3 3
Gullspång 3 3
Göteborg 3 4
Götene 3 3
Herrljunga 3 3
Hjo 3 3
Härryda 3 3
Karlsborg 3 3
Kungälv 4 3
Lerum 4 3
Lidköping 4 4
Lilla Edet 3 3
Lysekil 3 3
Mariestad 4 3
Mark 4 3

Mellerud 3 3

Kommun Tätort
Jordbruk- 
och 
skogsbruk

Munkedal 3 3
Mölndal 6 4
Orust 3 3
Partille 4 3
Skara 3 3
Skövde 4 3
Sotenäs 3 3
Stenungsund 3 3
Strömstad 3 3
Svenljunga 3 3
Tanum 3 3
Tibro 3 3
Tidaholm 3 3
Tjörn 3 3
Tranemo 3 3
Trollhättan 4 3
Töreboda 3 3
Uddevalla 4 3
Ulricehamn 3 3
Vara 3 3
Vårgårda 3 3
Vänersborg 3 3
Åmål 3 3
Öckerö 3 3






