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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, Aulan, 
måndagen den 25 februari 2019  kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter inbjuds även att delta i mingel i Gjutaren från klockan 
18:30. Anledningen till detta är att filmprojektet Skaraborgshistorier har premiär kl. 19:00 
på Röda Kvarn. Projektet Skaraborgshistorier har filmatiserat en lokal historia eller plats 
från varje kommun i hela Skaraborg. Slutresultatet har blivit 15 kortfilmer som kan ses var 
och en för sig eller tillsammans som en svit.  
 
Kommunfullmäktige har erbjudits möjlighet att se den film som spelats in i Töreboda 
kommun (Trollet, om Thure Elgåsen). Filmen, som är fem minuter lång kommer att visas 
som första ärende på fullmäktiges sammanträde. 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare 
 

3.  Filmvisning, Skaraborgshistorier, om Thure Elgåsen  
 

4.  Återkoppling från utvecklings-stipendiat år 2017 (Ann Hallenberg) 
 

5.  Utbildning Digital hantering av kallelse och protokoll i Ciceron Assistent (Kia Berg) 
 

6.  Taxa för strålskydd  
 

7.  Medborgarförslag om upphöjd gång-/cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över 
Bruksgatan 
 

8.  Taxa för tillfällig dödsboförvaltning med mera 
 

9.  Driftbudget 2019 och plan 2020-2021 för LSS-verksamheten 
 

10.  Handlingar att anmäla  
 

11.  Anmälas: Motion om att starta ett samarbete mellan kommunens hemtjänst och 
räddningstjänsten 
 



 

 

12.  Eventuellt övriga inkomna motioner 
 

13.  Anmälas: Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på 
campingen 
 

14.  Anmälas: Medborgarförslag om möjligheten med tågtrafik till och från Moholm 
 

15.  Eventuella interpellationer 
 

16.  Eventuella frågor 
 

17.  Eventuella valärenden 
 
 

 

Karl-Johan Gustafson (C) 
Ordförande 

 

 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet , 
tfn 0506-180 12 eller 0506-180 55. 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på ”Assistenten”, 
kommunledningskontoret och på kommunens hemsida www.toreboda.se. 
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 Kommunfullmäktige 

Återkoppling från utvecklingsstipendiat år 2017 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade år 2009 att inrätta ett utvecklingsstipendium. 
Stipendiets syfte ska vara att stödja och uppmuntra personer, företag, 
organisationer verksamma inom kommunen som utfört eller utför insatser till 
gagn för kommunens framtid och utveckling eller för att berika livet för 
invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en stimulans för fortsatt arbete. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsstipendium för år 2017 tilldelades Ann 
Hallenberg med följande motivering: 
 

Ann Hallenberg är en svensk operasångerska, mezzosopran med hela världen som 
arbetsfält. Hon har förkärlek till tidig klassisk musik och gästar regelbundet flera 
stora scener i Europa. I kyrkorna på hemmaplan har hon sjungit själv och 
tillsammans med Hova-Älgarås kyrkokör vid ett flertal tillfällen. Ann är kunnig 
och mån om att dela med sig av sin begåvning, hon har alltid ett vänligt ord till 
alla hon möter. En jordnära och världsvan kvinna som värnar om sin hembygd. 
 
Ann Hallenberg återkopplar till kommunfullmäktige hur stipendiet har använts 
alternativt kommer att användas.                         

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-02-11, Återkoppling från 
utvecklingsstipendiat år 2017. 

 

 

Töreboda 2019-02-11 

Ola Blomberg  
Kanslichef  
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2019-02-08 

Referens 
KS 2019-00078 

 

 
 

  

 Kommunfullmäktige  

Utbildning: 
Digital hantering av kallelse och protokoll i Ciceron Assistent 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.                  

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019 att anta arbetsordning för 
kommunfullmäktige. Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige, § 14 ska 
ledamöter och ersättare tillställas handlingar och kallelse minst en vecka innan 
sammanträdesdagen i Ciceron Assistent. 

 
Ciceron Assistent är ett stöd för att digitalt planera, genomföra och följa upp 
politiska sammanträden i Töreboda kommun. Under kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 februari 2019 kommer förvaltningssekreterare Kristina 
Roslund Berg att informera och visa de övergripande dokumenten: kallelse och 
protokoll i Ciceron Assistent samt hur man kan hantera mötesdokumenten. 
        

Beslutsunderlag  
 

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningssekreterare Kristina Roslund Berg 
den 8 februari 2019, Utbildning: Digital hantering av kallelse och protokoll i 
Ciceron Assistent. 

 
Töreboda 2019-02-08 

Kristina Roslund Berg 
Förvaltningssekreterare 

Ola Blomberg 
Kanslichef 

 

 

             





 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2018-11-20  
Dnr: 2018/00100   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet miljö och bygg 
Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Taxa för strålskydd   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i ”Taxa för tillsyn inom 
Strålskyddslagens område” och lämnar taxan vidare till kommunfullmäktige i 
MTG-kommunerna för fastställande.   

Bakgrund 

Miljö och energidepartementet utfärdade en ny strålskyddslag 2018-04-26 samt 
en ny strålskyddsförordning 2018-05-03, taxan för tillsyn inom  
strålskyddslagens område har redigerats för att hänvisa till rätt lagrum.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2018-
11-20, Taxa för strålskydd 
 
Förslag till Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagens område 
 
Nuvarande Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagens område     
 
 

Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef   

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  
 



 
 

 

Taxa för tillsyn inom 
Strålskyddslagens 
område 
Mariestad Töreboda Gullspång 

 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2019-xx-xx 

Töreboda 2019-xx-xx 

       Gullspång 2019-xx-xx  



 
 

 

Datum: 2018-12-04 
Dnr: 2018MBN2492 

Sida: 2 (4) 
 
 

 

 

 

Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagens område  

Taxan är beslutad med stöd av 10 kap. 4 § Strålskyddslag (2018:396) och 8 kap 14 § 
Strålskyddsförordning (2018:506) med hänvisning till 8 kap. 2 § punkt 3 Strålskydds-
förordning (2018:506). 
 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuners 
kostnader för tillsyn enligt Strålskyddslag (2018:396), Strålskyddsförordning (2018:506) eller 
föreskrifter meddelade med stöd av den. 
 

2 § Av 8 kap 2 § Strålskyddsförordningen framgår att den kommunala nämnd som ansvarar 
för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva tillsyn enligt Strålskyddslagen, Strålskydds-
förordningen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av Strålskyddsförordningen 
när det gäller  

 verksamheter med kosmetiska solarier 

 radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillgång till 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 
 

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan om att starta 
anmälningspliktig verksamhet 
 

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan om att befintlig 
anmälningspliktig verksamhet ska flytta, ändras eller upphöra 
 

 Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn 
 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll enligt 3 kap 10 § 

och 7 kap 7 § Strålskyddslagen. 

 

 Handläggning som sker med anledning av att Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
enligt Strålskyddslagen eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 
Strålskyddslagen, överklagas. 
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5 § Enligt 8 kap 4 § Strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd, på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de 
handlingar som behövs för tillsynen. 
 

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mariestads kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om taxa eller i räkning. 

Avgift med anledning av anmälan 
 

 7 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan om verksamhet där kosmetiskt 
solarium upplåts till allmänheten tas ut enligt nedan  
 

- Anmälan om ny verksamhet   3 x timavgift 
- Anmälan om förändring av befintlig verksamhet  2 x timavgift 
- Anmälan om att befintlig verksamhet flyttar  2 x timavgift 
- Anmälan om att befintlig verksamhet upphör  2 x timavgift 

 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser. 
I avgiften för anmälan om ny verksamhet ingår en (1) inspektion av verksamheten.  

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser, enligt vad som anges i 8 § i 

denna taxa.  

Timavgift 
8 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje 
ärende. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och 
byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska 
inte räknas in restid. 
 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 
 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Timavgiften tas ut av den som bedriver verksamhet enligt vad som framgår av 2 § i denna 
taxa. 
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Nedsättning av avgift 
9 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt 
denna taxa ska sättas ned. 

Överklagande 
10 § Av 9 kap 2 § Strålskyddsförordningen framgår att beslut om avgift överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
___________________________________ 
Denna taxa träder i kraft 2019-xx-xx 
 

 



 

 

 

Taxa enligt 
strålskyddslagen 
Miljö och bygg 
Mariestad Töreboda Gullspång 
 

 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2017-12-11 

Töreboda 2017-12-18 

Gullspång 2017-12-12 



 
 

 

Datum: 2018-01-15 
Dnr:  

Sida: 2 (3) 
 
 

 

 

 

Taxa enligt strålskyddslagen  

Taxan är beslutad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220),  
16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) med hänvisning till 16 § får kommunfullmäktige 
meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över 
solarieverksamhet, 
19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier.  
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (1988:220) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet som 
omfattas av strålskyddslagen. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB kap 26 § 

19, inom det område som klagomålet avser.   

 Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden 
enligt strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas. 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden. 

5 § Enligt 31 § strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet enligt lagen på begäran av 
tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för 
tillsynen. 

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning 

Avgift med anledning av anmälan 
 7 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solningsanläggningar  SSMFS 201:5 framgår att den som avser att 
bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla 
verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden. Paragrafen anger också vilka förändringar 
av verksamheten som verksamhetsutövaren måste anmäla till Miljö- och byggnadsnämnden.  
Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas ut enligt nedan  

- Anmälan av ny verksamhet   3 x timavgift 
- Anmälningspliktig förändring av befintlig verksamhet  2 x timavgift 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser. 
I avgiften för anmälan om ny verksamhet ingår en (1) inspektion av verksamheten.  
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Om inspektion måste ske vid ytterligare tillfälle tas timavgift enligt § 8 ut för Miljö och 
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

Timavgift 
8 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken.  Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje 
ärende. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och 
byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska 
inte räknas in restid. 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad 
som framgår av 8 § ovan. 
 

Nedsättning av avgift 
9 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt 
denna taxa ska sättas ned. 

Överklagande 
10 § Av 19 § strålskyddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
___________________________________ 
Denna taxa träder i kraft 2018-01-09 

 







 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 226                                                   Dnr 2018/00530  

Remiss - medborgarförslag om upphöjd gång- cykelöverfart 
utmed Järnvägsgatan över Bruksgatan i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens föreslår Utvecklingsutskottet att medborgarförslaget avslås med 
hänvisning till att färjan Lina/bron över Göta kanal kommer att flyttas.  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit till Töreboda kommun med önskemål om upphöjd 
gång- och cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över Bruksgatan. Förslaget ska bidraga till 
ökad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig till och från färjan Lina 
utmed Järnvägsgatan. 

Utvecklingsutskottet i Töreboda har skickat förslaget till Tekniska nämnden för utredning 
och yttrande.  

Järnvägsgatan är en återvändsgata från väg 200 med destination stationshuset. 
Järnvägsgatan knyter även samman Töreboda centrum med Göta kanal och färjan Lina 
(sommartid)/bron till östra delarna av Töreboda. 

Sedan en tid planeras det för en ny gång- och cykelbro över kanalen vid stationshuset och i 
samband med det flyttas även färjan Lina dit. När detta är genomfört bedöms flödet av 
framförallt oskyddade trafikanter att minska väsentligt på Järnvägsgatan. Utifrån den nya 
placeringen av bron/färjan bedöms behovet av en gång- och cykelväg samt upphöjd 
passage över Bruksgatan vara mycket liten eftersom cykeltrafiken kommer hänvisas via 
gång- och cykelvägen från stationshuset mot Resecentrum under järnvägen. 

Med anledning av ovanstående bedömer verksamhet teknik att det inte finns något behov 
av en upphöjd passage på Järnvägsgatan vid Bruksgatan. Verksamhet teknik föreslår därför 
att medborgarförslaget avslås.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Remiss - medborgarförslag om upphöjd gång- cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över 
Bruksgatan i Töreboda. ¨ 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 226 (forts.)                                                  Dnr 2018/00530  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Remiss - medborgarförslag om 
upphöjd gång- cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över Bruksgatan i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  

 











TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
Sandra Säljö, Socialchef Dnr: KS 2019/33 
0506-181 64 Datum 2019-01-21 
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                                                                                               Mottagare: Kommunfullmäktige 
 
 
 

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning med mera 
 
 

Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 1,0 % av 
gällande prisbasbelopp per timme nerlagd arbetstid från och med den  
1 mars 2019 

Bakgrund 

Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla 
den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet 
mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det 
socialtjänsten att göra en dödsboanmälan och i vissa fall att förvalta och avveckla 
dödsbon. Ibland åligger det även socialtjänsten att ordna så att en begravning kan 
komma till stånd och om dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för att täcka 
skäliga kostnader för begravning kan under vissa förutsättningar ekonomiskt 
bistånd till begravningskostnader beviljas. 
 
Enligt 18 kap. 2§ andra stycke ärvdabalken har kommunen en skyldighet att 
förvalta dödsbon om det inte finns någon som tar hand om den dödes egendom. 
Om det behövs ska kommunen göra vad som annars åligger dödsbodelägare 
enligt första stycket samma paragraf. Det innebär att kommunen tex kan bli 
skyldig att upprätta bouppteckning eller ta initiativ till dödsboanmälan.  
Enligt samma bestämmelse har kommunen rätt till ersättning av dödsboet för 
sina kostnader. 
 
Kommunen har även lagstadgad skyldighet enligt 5 kap. 2§ begravningslagen att 
ordna med gravsättning i de fall som det saknas någon som ordnar med detta. 
Även för detta har kommunen rätt att från dödsboet ta ut ersättning för sina 
kostnader. 
 

Ärendet 

Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden som rör 
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Efter vad som framkommer  
har kommunen tidigare varken tagit ut någon avgift för tillfällig 
dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt begravningslagen. 
Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning samt ordnande med gravsättning kan 
vara mycket tidskrävande. I många fall skall kontakter tas med ett flertal 



TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
Sandra Säljö, Socialchef Dnr: KS 2019/33 
0506-181 64 Datum 2019-01-21 
 

 
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 

myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. Undertecknads bedömning är 
att det därför är lämpligt att ta ut ersättning för verksamhetens arbete. 
 
Förslaget innebär att ersättning för kostnader i samband med dödsboförvaltning 
och åtgärder enligt begravningslagen skall uttas med 1.0 % av gällande 
prisbasbelopp (46500 kr) per timme. Detta innebär att timtaxan för 2019 blir 
465 kr/timme. Beräkningen baserar sig på vad kommuner i allmänhet tar ut för 
tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Konstruktionen 
av timtaxa efter prisbasbelopp är väl lämpad då taxan justeras årligen i samband 
med att riksdagen beslutar om gällande prisbasbelopp. Förslaget att utta 1.0 % av 
prisbasbeloppet per timme förefaller rimligt och i linje med vad andra kommuner 
har valt att ta ut. 
 
 
Töreboda som ovan 
 
 
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
 
 
 
Bilaga: 
 
Beslutet ska skickas till: 
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 Kommunstyrelsen 

Driftbudget 2019 och plan 2020-2021 – LSS-verksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 LSS-verksamhetens budgetram 2019 fastställs till 72 725 tkr.  

 Resultatbudgeten 2019 regleras på kostnads- och intäktssidan i 
enlighet med förslaget. Regleringen sker inom ram och ingen 
ytterligare finansiering eller andra åtgärder behövs.                  

 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 371, bland annat att uppdra till 
kommunledningskontoret att utföra en utredning avseende LSS-verksamheten 
som en grund för förslag till separat budget 2019-2021. Förslaget ska vara 
klart den 1 februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 148, att fastställa driftbudget 
2019 och flerårsplan 2020-2021. Beslutet innebär att LSS-verksamhetens 
budgetram för år 2019 är, inklusive löneökningskompensation och 
kapitalkostnadsförändringar, följande: 
 

   

Ramberäkning 2018 2019

Grundram 62 171 62 171

Pott 8 363 8 363

Högre LSS-bidrag än Kf-beslut 655

Löner och kapitalkostnad 1 095 1 536

Summa ram 71 629 72 725  

   

Budgetramen för LSS-verksamheten är kopplad till LSS utjämningssystem. Ett 
ökat bidrag ökar LSS budgetram och ett minskat bidrag minskar budgetramen. 
2019 var det första året som bidraget minskade, vilket beror på att LSS-
verksamheten i andra kommuner blivit större medan Törebodas verksamhet 
var oförändrad år 2017. 

Utjämningssystemet fungerar så att de kommuner som har en mindre LSS-
verksamhet än riksgenomsnittet betalar till de kommuner som har en större 
LSS-verksamhet än riksgenomsnittet. Töreboda har en större LSS-verksamhet 
än riksgenomsnittet och vi har den sjunde största LSS-verksamheten i landet 
räknat per invånare.  

Hösten 2018 startades en ny gruppbostad och 2019 blir det en helårskostnad, 
som inte ”kompenseras” i utjämningssystemet förrän 2020. Det är en 



Töreboda kommun 
Datum 
2019-01-22 

 
KS 040 2018-00086 Sida 2 av 3 

 

 

anledning till att budget 2019 blir snävare än 2018. Något budgetutrymme för 
fler eller dyrare LSS-insatser saknas 2019. 

 

Kommunledningskontoret har beräknat en prognos för ”LSS-bidraget” 2020 
och 2021. Förutsättningen som vi vet är fler LSS-insatser (främst boende enligt 
LSS) och en lägre nettokostnad per insats. Den lägre nettokostnaden beror i 
huvudsak på kommunens budgetläge. Osäkerhetsfaktorn i prognosen är LSS-
utvecklingen i resten av landet. Vår prognos innebär följande preliminära 
budgetramar 2020 och 2021: 

Ramberäkning 2018 2019 2020 2021

Grundram 62 171 70 534 70 708 74 276

Pott 8 363 2 017 0 0

Löner och kapitalkostnad 1 095 1 536 0 0

Differens = ökn/minskn 0 -1 362 3 568 -700

Summa ram 71 629 72 725 74 276 73 576  

                   

Ärendet 

LSS-verksamhetens budget för 2018 och budgetförslag för 2019 är följande: 

Delverksamhet Budget 2018 Budget 2019

Gemensam verksamhet 7 377 5 707

Socialpsykiatri 4 878 4 957

Boende LSS 30 917 33 642

Daglig verksamhet 8 136 8 330

Personlig assistans 12 415 12 538

Övriga Insatser LSS 7 906 7 551

Summa ram 71 629 72 725  

 

Prognosen för 2018 visar att budgeten håller 2018. Det finns en möjlighet till 
överskott. 

Töreboda 2019-01-22 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Anders Bernhall 
Ekonomichef 

 

 

Sandra Säljö Emma Wiik 
Socialchef Controller 
 
 
Beslutsunderlag: 

1. Ks § 371 
 

Beslutet ska skickas till: 
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