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justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ewa Ewaldson
(S) och Marianne Asp-Henrysson (C).

Det tillkännages, att protokollet justeras den 5 december 2017 klockan
16.00 på kommunhuset.
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Dnr KS 2016/0301

Reviderad driftbudget 2018, omfördelning av LSS-potten och uppdrag till kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av LSSpotten

Kommunfullmäktiges beslut

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

*
*
*

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 000 kronor,
Hyra Gjutaren 800 000 kronor,
Ekeskogs Bygdegård 50 000 kronor,

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

@

Omvårdnadsutbildning 550 000 kronor,

*

AMU, resursfördelningsmodell utreds, förslag klart senast den 1
februari 2018

*

Skaraborgsdagen 8 000 kronor,

*

Ordinärt boende 450 000 kronor.

2. Tilläggen finansieras med anslaget till prognososäkerhet.

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

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

5. Kommunstyrelsens förfogandeanslag höjs från en miljon kronor till
1,5 miljoner kronor.
6.

Budgeterade anslag för Överförmyndarverksamhet flyttas organisatoriskt från rubriken "Politisk verksamhet" till rubriken "Ledning och
utveckling".
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7. Följande verksamheter flyttas organisatoriskt från rubriken "Ledning
och utveckling" till rubriken "Politisk verksamhet";
*

ramtillskott Samordningsförbundet Norra Skaraborg, 22 000 kronor

*

*
*

ramtillskott Bidrag Ekeskogs bygdegård, 50 000 kronor
ramtillskott Skaraborgs kommunalförbund, 9 000 kronor
ramtillskott Skaraborgsdagen, 8 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2017 att frågan om finansiering av webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges sammanträden tas upp till behandling i samband med budget 2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 bland annat att;
uppdra till Verksamhet Utbildning att i samarbete med
Vuxenutbildningen i Skövde kommun anordna omvårdnadsutbildning
för vuxna i Töreboda kommun och att kostnaden, 1600 000 kronor, tas
upp i samband med förslaget till reviderad budget samt finansieras
genom kommunens erhållna "Välfärdsmi5oner" 2018 och 2019,
godkänna Samordningsförbundet Norra Skaraborgs begäran om bidrag
med 224 500 kronor för år 2018 och att beloppet tas med i kommun-

*

*

ledningskontorets detaljbudget 2018,
*

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

Ekonomikontoret har gjort en sammanställning över inkomna tilläggsäskanden avseende budget 2018.
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Ekonomiberedningen beslutade den 16 oktober 2017 fö5ande;
Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare besiut i ärendet (Kf § 75 den 19 juni 2017), driftbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut med följande tillägg, bilaga;

*

o

Webbradio 40 000 kronor,

o

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 000 kronor,

o
o
o
o
o

o
o
o

Hyra Gjutaren 800 000 kronor,
Ekeskogs Bygdegård 50 000 kronor,

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

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

o Ordinärt boende 450 000 kronor.
*

Tilläggen finansieras med anslaget till prognososäkerhet.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
LSS-enheten utökas med 1,0 enhetschef.
*
*
*

*

Enhetschefen placeras organisatoriskt under socialchefen.
Utökningen gäller från och med den 1 januari 2018.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utökningen finansieras ur
LSS-pott under kommunfullmäktige.

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

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) direktion beslutade den 28
september 2017 att anta budget 2018, plan 2019-2022. Enligt RÖS förslag
till budget 2018 och plan 2019-2021 ökar Töreboda kommuns bidrag till
kommunalförbundet från 691 000 kronor 2017 till 724 000 kronor 2018.

Ökningen är medräknad i driftbudget 2018.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 75

Ekonomikontoret, Budget 2018, plan 2019-2020 Töreboda kommun, Juniutgåva, Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 94
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 256
Justerare
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Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 295, 302 och 306
Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Kommunfullmäktige 2017-06-19
uppdaterad med ny skatteprognos september 2017

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

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

Ekonomiberedningens protokoll den 16 oktober 2017, § 26
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 136

Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige protokoll den 26 september
2017, § 22 om budgetramar och medlemsavgift 2018

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

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

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

Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 320
Kommun$relsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare besluti ärendet (Kf § 75 den 19 juni 2017), driftbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut med fö5ande tillägg, bilaga;
*

o

Webbradio 40 000 kronor,

o

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 000 kronor,

o
o
o
o
o

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

o

Omvårdnadsutbildning 550 000 kronor,

o

AMU, resursfördelningsmodell utreds, förslag klart senast den 1
februari 2018

o

Skaraborgsdagen 8 000 kronor,

o Ordinärt boende 450 000 kronor.

Tilläggen finansieras med anslaget till prognososäkerhet.
Kommunfullmäktige omfördelar 730 000 kronor ur 2018 års LSS-pott

*

*

för inrättade av 1,O enhetschef inom LSS enheten.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om om-

*

fördelning av LSS-potten.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram ett förslag till budget för mottagningen av flyktingar 2018.
Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Pernilla Johansson (C): Kommunstyrelsens förfogandeanslag höjs från en miljon kronor till 1,5 miljoner

kronor. Budgeterade anslag för Överförmyndarverksamhet flyttas organisatoriskt från rubriken "Politisk verksamhet" till rubriken "Ledning och
utveckling". Följande verksamheter flyttas organisatoriskt från rubriken
"Ledning och utveckling" till rubriken "Politisk verksamhet";
ramtillskott Samordningsförbundet Norra Skaraborg, 22 000 kronor
ramtillskott Bidrag Ekeskogs bygdegård, 50 000 kronor
ramtillskott Skaraborgs kommunalförbund, 9 000 kronor
ramtillskott Skaraborgsdagen, 8 000 kronor.
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
*

*

*
*

Kenneth Carlsson (S): Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018
enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg;
]?
-4
810 000 kronor
Utökning av invånarantal (+ 90) till 9 540 invånare
1800 000 kronor
IFO ramförstärkning

Äldreomsorg heltid som norm

1200 000 kronor

Underhåll Gator vägar
Avgiftsfri kulturskola
Utökade öppettider biblioteksfilialer

1000 000 kronor

Ökade öppettider/simskola vid simhall

400 000 kronor
100 000 kronor
100 000 kronor

Aktivitetshus Loftet

70 000 kronor

Utökning av föreningsbidrag (Lokalt aktivitetsstöd)
Resultatförstärkning

50 000 kronor
90 000 kronor

Summa:

0 kronor

I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Sjöberg (M): Avslag på Kenneth Carlssons (S) yrkande.
Johan Cord (S): Sammanträdet ajourneras.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras i5 minuter (klockan 18.25-18.30).
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Kenneth Carlssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag.

?Justerare

?-

Utdragsbestyrkande

it-tFtH- (i

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-11-2 7

212

forts. Kf § 116

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 nej-röster för
Kenneth Carlssons (S) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, bilaga b.
Beslutsgång för yrkandet om höjning av kommunstyrelsens förfogandeanslag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande om höjning av kommunstyrelsens förfogandeanslag och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Beslutsgång för yrkandet om organisatorisk flyttning av anslaget till överförmyndarverksamhet
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande om organisatorisk flyttning av anslaget till överförmyndarverksamhet och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Beslutsgång för yrkandet om organisatorisk flyttning av ett antal verksamheter från "Ledning och utveckling" till "Politisk verksamhet"
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande om organisatorisk flyttning av ett antal verksamheter från
"Ledning och utveckling" till "Politisk verksamhet" och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Bilaga a och b Kf§ 116/17
Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

Trafikhandläggaren
Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg

?Justerare
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Välkommen till framtiden - Töreboda 2030
Töreboda kommuns vision talar om vart vi är på väg och vad vi kan förvänta oss av den
verksamhet som vi alla gemensamt finansierar. Visionen "Valkommen till framtideri,
Töreboda 2030" speglar det önskvärda tillståndet i kommuneri för invånare, företagare och
besökare.

Boende - Kommunikationer

Töreboda kommun är en kommun i tillväxt, är en framgångsrik och hållbar kommun 2030.
Här finns attraktiva och hållbara boendemi5öer, för såväl unga som gamla och stora som små
hushåll, både i tätorten och på landsbygden. Vi erbjuder bostäder och service för allas behov.
De goda effektiva och miljövänliga kommunikationema ger stora möjligheter för näringsliv
och turism samtidigt som det är bekvämt att pendla. Det är tryggt och hållbart att bo, leva och
verka i Töreboda kommun.

Näringsliv

Töreboda kommun är det självklara valet för företag och näringsidkare. Här finns en
framtidstro där kommun, näringsliv och invånare samverkar. Kommunen erbjuder korta
beslutsvägar, snabb och bra service. Här finns ett gott företagsklimat med utveckling och
företagande och företagsetableringar. Företagens och kommunens gemensamma
konkurrenskraft och hållbarhet ökar med hjälp av utvecklingsprojekt och
kompetensutveckling.
Samarbetspartner

Töreboda kommun är en relativt liten kommun och klarar inte alla uppgifter på ett effektivt
sätt utan att samverka med andra. Töreboda kommun är känd som en bra samarbetspartner av
andra kommuner, företag och organisationer. Genom en bra samverkan och ett gott samarbete
kan vi erbjuda bra service till våra medborgare. Detta bidrar också till att andra kan utveckla
sin verksamhet.

Utbildning

Töreboda kommun ger barn och unga förutsättningar till en god start i livet då vi värnar om
deras rättigheter och trygghet. Förskola och skola arbetar för att barn och unga utvecklas och
utmanas i sitt lärande, har goda kunskaper och når en hög måluppfyllelse. Barn och unga möts
av en optimal lärmi5ö för varje elev, präglad av trygghet och studiero. Barn och unga lämnar
skolans värld med nyfikenhet och engagemang inför vad som sker i vår omvärld. I alla
sammanhang kommer barnets bästa i främsta rummet. Att få växa i upp i Töreboda kommun
är en förmån.

Vård och omsorg

Töreboda kommun ger alla möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Vi respekterar din rätt
till integritet och våra insatser stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. För alla
yngre som äldre, innebär det glädje och trygghet att bo, leva och verka i Töreboda kommun.
Att åldras i Töreboda kommun är en förmån, för här möts du med värdighet och respekt.
Kultur - Turism

Töreboda kommun vid Göta kanal har gott om plats för fler som välkomnas att ta del av vårt
rika utbud av fritids- och kulturaktiviteter, både på land och i vatten.

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Vi ser till att de genuina och äkta natur- och kulturvärdena som är typiska för kommunen
värnas. Vi tänker långsiktigt och hållbart för framtida generationer. I Töreboda kommun finns
ett väl fungerande föreningsliv för dig som gillar idrott, kultur och natur. Detta utgör en stor
attraktionskraft, för såväl boende som besökare och är en viktig del av turism- och
besöksnäring.
Medarbetare

Töreboda kommun är en attraktiv arbetsgivare som ser att medarbetarna går till arbetet med
tillförsikt och glädje inf'ör varje arbetsdag. Vi ser inflytande och delaktighet som hörnstenar
för utveckling samt uttryck för gemenskap och trivsel. Värdegrunden som ledstjärna bidrar till
välbefinnande och ett gott arbetsklimat.
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Sammanställning

l(tkr)
rets resultat

iÅrets resultati skatter och bidrag
ISkatteintäkter

Budget

Budget

Budget

Budget

2017

2018

2019

2020

10 630

8 836

7 192

2,0%

1,6%

1,3%

2,CPA?

526 868

554 109

567 434

583 7901

5,2%

2,4%

2,8%I

495 538

525 373

539 142

551 0131

6,0%

2,7%

2,2%l

65 400

44 580

60 850

55 2501

Ökningavskatteintäkteri%
Nettokostnader

,Ökning av nettokostnaderi %
Investeringsutgifter exkl. ombudgeteringar
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Invånarantal

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt
igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Sedan år 2000 har Töreboda kommuns
befolkning minskat med 428 personer. Befolkningsförändringen har historiskt varierat med 1,6 % och +0,4 %.

Befolkningsutveckling
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Kommunens invånarantal uppgick i augusti 2017 till 9 467 personer. Enligt

befolkningsprognosen fram till år 2030 kommer kommunens invånarantal att öka med 520
invånare fram till och med år 2030.

Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag. De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger på den faktiska
befolkningsmängden den l november innan budgetåret.
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Hur inv'indr pengarna
Kommunen har en budgetram för sina verksamheter på ca 520 mkr. Av dessa kommer
ca 350 mkr från invånarnas kommunalskatt. Resten, ca 195 mkr, kommer från generella
statsbidrag.
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Av varje hundralapp i kommunal skatt går ca:
* 43 kr till Utbildning och kultur
* 41 kr till Vård och omsorg
* 6 kr till teknik/miljö- och bygg

* 10 kr till övrig verksamhet som administration och arbetsmarknadsutbildning
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Styrprocess
Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande
mål). Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga
nämnderna ekonomiska resurser.

Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver
vad kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Under året jobbar
verksamhetema för en ökad måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter
kopplade till Åtaganden och Styrmått.

Vision
2030

Kommunfullmäktiges
Begäran

Uppföljningsnivå2

Mål och resurser

Kommunstyrelsens

Åtagande och styrrnått
Uppf61jriingsnivå 1
Verksamhetens

Aktiviteter/Verksamhetspjan
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Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys
i.
f'inaalur
Omvärldr*
kJaa@@a@}a

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år

Efter några års stark ti ?lväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP
och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på
att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt
inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem.
Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur,
men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under
andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern
15-74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande
siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken
torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes
födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes
födda.

Bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närrnaste året. Därefter förväntas ekonomin
återgå till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att
tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli
en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur
talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns
vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Den inhemska utvecklingen
rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan
knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk
om priserna på bostäder av något skäl faller.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas sföbiliseras på en hög nivå näsfö år.
Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget norrnaliseras. BNP, sysselsättning

och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än norrnalt. BNP-ökningarna begränsas
till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin
stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb fökt.
Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget
vuxit i snabb takt 2015-2016. Den goda konjunktur Sverige nu befinner
sig i iru?iebär stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar
ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas
utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas
delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar
som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans.
SKL:s bedömning är att BNP-ökningen landar på 3,4 procent för 2017 och 2,8 procent för
2018 samt att ökningen av skatteunderlaget minskar från 4,4 procent i år till 3,4 procent 2018.
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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

*

Utöver äldreomsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som

äldreomsorgen förväntas öka kraftigt fram till år 2030.
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 resulfötmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 %
genom prioriteringar och nya arbetssätt. Utöver derxna 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 infökterna innebär det att
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Av nedanstående diagram framgar hur den förväntade demografiska utvecklingen förväntas

påverka behovet inom olika verksamheter.
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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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Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av
skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer krav på effektiviseringar. Arbetet med att
förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning inriktas
på effektiviseringar med h.jälp av teknik och nya arbetssätt.
God ekonomisk hushållning

Från och med år 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning.
Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål
samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska
antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad
uppgift att granska och fö5a upp målen i delårsrapport och årsredovisning. 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 far betala för denna överkonsumtion. Norrnalt sett ska ekonomin visa på ett
positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för
låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis
ekonomiskt resultat, skuldsättning och förrnögenhet ska beslutas av kommunen.
Töreboda kommuns finansiella mål

Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning.
Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål
samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska
antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad
uppgi'ft att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning.
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. Norrnalt sett ska ekonomin visa
på ett positivt resultat på en nivå som gör att förrnögenheten inte urholkas av inflation eller av
för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis
ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen.
Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om reviderade finansiella
mål under året enligt fö5ande:

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. Kommunfullmäktiges budgeterade
resultat uppgår till 8,8 mnkr vilket motsvarar ett resultatmål på 1,6 %.
För att säkerställa kommunens egna kapital och finansiella kostnader över tid ska kommunens
finansiella mål uppfyllas (se Målpaket Töreboda kommun).

I budgeten för 2014 förstärktes intäkterna med en skattehöjning om 25 öre samt att det nya
utjämningssystemet påverkade kommunen positivt. För att inte urholka kommunens ekonomi
måste verksamheterna hålla sig inom fastställd budget. Uppföljning sker tre gånger per år;
april, augusti och december. Skulle någon verksamhet visa en negativ prognos vid något av
dessa uppföljningstillföllen ska beslut omgående fattas om åtgärder för att hålla beslutad
budget.
Töreboda kommun budget 2018-2020
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Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare
än de intäkter kommunen får genom skatteinfökter och generella statsbidrag. Nedanstående
tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter:
Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling
Budget Budget Budget

(%)

2018

2019

2020

Ökningavskatteintäkteri% 5,2% 2,4% 2,8%
Ökningavnettokostnaderi% 6,0% 2,7% 2,2'%

Som framgår av tabellen ökar nettokostnaderna mer än skatteintäkterna 2018-2019 vilket på
sikt inte är hållbart.

Fördelning av extra medel till välförden

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 ut.jämningssystemet 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,
vi Iket innebär att statsbidraget kommer att uppgå till ca 6 mnkr. Det är därför angeläget att
dessa tillkommande medel inte i för stor utsträcka'iing används till nivåhöjande

verksamhetsförändringar. Överväganden bör göras om att delar av dessa-medel kan användas
för resultatförsförkning, delfinansiering av investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc.
Principer

De förutföttningar som har varit utgångspunkt f8r budget 2018 - 2020 bygger på följande
antaganden:
*

Befolkningsunderlaget för 2018 - 2020 beräla'ias på ett antagande om 9 450 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 2018 - 2020 grundar sig på SKLs bedömningar om
skatteunderlagsprognoser. Infökterna prognostiseras för närvarande för år 2018 till 554 mnkr
(SKLs prognos den 28 september).
Skatteprognos
Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020
Skatteintäkter 342774 350915 362873 374111

Generellastatsbidrag IF!AOf34 203194 204561 20967S
Summaintäkter 526868 554109 567434 58379C
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Indexuppräkningar

Följande indexuppräkningar ligger till grund för budget och flerårsplan:
*

*

*

*

Personalkostnader 2,5 % (2018 -2020)
Prisindex intäkter/kostnader O oA (2018 - 2020)
Internränta 1,75 % år 2018 enligt SKL
Personalomkostnadspålägg 39,2 % (2018 - 2020)

Investeringar
Omfattande satsningar på investeringar planeras under planperioden, främst år 2019. Totalt
uppgår investeringsbudgeten under perioden 2018 - 2022 till 266 mnkr, exklusive
ombudgeteringar. Merparten av de planerade investeringama avser teknisk verksamhet. Bland
större investeringsprojekt kan nämnas utvecklingsinvesteringar med bro över Göta kanal,
bullerplank och flytt av förjan Lina samt VA-investeringar.
Investeringsbudget
Budget Budget Budget Budget Budget
(tkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Teknisk verksamhet

Fastighet 10500 23800 6400 4900 4900
Gata 4500 3500 4000 4000 4000
VA 11500 11500 28500 29500 11500
Kommuns relse

Utveckling 12850 17000 13000 20000 20000
Inventariermm 430 350 350 350 350

CentrallT-miljö 1000 1000 1000 1000 1000
Vård och omsor

Inventarier 1300 2200 1000 1000 1000
:Utbildnin och kultur

Inventarier 2500 1500 1000 1000 1000
Summa: 44580 60850 55250 61750 43750

Utifrån beslutad investeringsplan kommer likviditeten att försämras. Enligt beslutad budget
för planperioden kommer kommunen att klara av att finansiera reinvesteringarna med egna
medel. Detta förutsätter dock att resultatmålet uppnås samt att ytterligare investeringsprojekt
inte tillkommer under åren 2018-2022. I fall ombudgeterade medel från föregående år
kommer att förbrukas kommer inte målet om s?jälvfinansiering av investeringar att uppnås.
Om kommunens planerade investeringar är större än den likviditet som skapas via resultat och
avskrivningar uppstår ett finansieringsbehov. Finansieringsbehovet kan lösas genom en
kombination av olika åtgärder:
*

*

*

Sälja anläggningstillgångar (finansiella och/eller materiella tillgångar).
Ta upp lån till motsvarande belopp.
Höja resultatmålet och öka den egna finansieringen (effektivisering).
Omprioritera/minska investeringsutgifter över tid.

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Budgetsammanställningar
Resultatbudget
Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det har uppkommit. Den
beskriver hur kommunen finansierar verksamheten under året (intäkter) och vilken
resursförbrukning prestationerna för med sig (kostnader). Resultatbudgeten beskriver
utvecklingen under en viss tidsperiod.
Resultatbudget
(tkr)

2017

2018

Budget Budget Budget Budget
2019 2020

Verksamhetensnettokostnader -495538 -525373 -539142 -551013
Avskrivningar -21000 -20000 -21000 -2100€
Verksamhetens nettokostnad -516 538 -545 373 -560 142 -572 013

Skatteintäkterenligtriksprognos(april20l6) 342774 350915 362873 374111
Generellastatsbidragenligtriksprognos(april20l6) 184094 203194 204561 20967Cl
Finansiellaintäkter 1500 1500 1500 1500
Finansiellakostnader -1200 -1400 -1600 -1600

Resultatf6re extraordinära poster 10630 8836 7 192 11677

ARETSRESULTAT 10630 8836 7192 11677

AretS resultati % av skatter OCh bidrag (finansiellt mål) 2,0% 1,6% 1,3% 1,4%

Specifikation till resultatbudget
(tkr)

2017

2018

Budget Budget Budget Budget
2019 2020

Verksamhetens nettokostnad

Verksamheter 476044 505951 525842 535842
Reduktionverksamheter 0 0 -1909 -5179

Oförutsett, till Kommunstyrelsens förfogande 1500 1500 1000 1000
Lönemedel 17375 19891 10000 10000
LSS-medel

3219

2489

2489

2489

LSS-medelenligtegenprognos 5874 5874 5874
Pensioner

7400

7363

7656

8077

Investeringsbidragvälfärdsmedel 8000 0 0 0
Intäktervälfärdsmedel -18000 -17695 -11810 -709€
Summaverksamhetensnettokostnad 495538 525373 539142 551013
Skatteintäkter

Kommunalskatt 342744 350915 362873 374111

Inkomstujämningsbidrag 145177 152013 150888 153931
Kostnadsutjämningsbidrag 2702 1276 1276 1276
Regleringsbidrag -1898 1425 4244 6319
LSS-utjämninginkl.egenprognos 25610 31484 31484 3148!l
Slutavräkning20l6och20l8 -2833 -1673 0 C
Fastighetsskatt 15 366 18 669 18 669 18 669
Prognososäkerhet

-2000

-200C

Summaskatteintäkterochbidrag 526868 554109 567434 583790
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Finansieringsbudget
Finansieringsbudgeten beskriver hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina
investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna den löpande verksamheten,
investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Investeringar i materiella
tillgångar redovisas exklusive ombudgeteringar.
Finansieringsbudget
(tkr)

Budget

Budget

Budget

Budget

2017

2018

2019

2020

DEN LöPANDE VERKSAHETEN
Arets resultat

ii 6771
210001

10 630

8 836

7 192

ustering för av- och nedskrivningar
ustering för gjorda avsättningar
ustering för upplösning av bidrag för statliginfrastruktur

21 000

20 000

21000

520

520

520

Medel från verksamheten feire förändring av rörelsekapital

32 150

29 356

28 712

33

32 150

29 356

28 712

33

-50 100

-44 580

-60 850

-so ioo

-44 580

-60850

-ss 2501
-55 2501

26 000

25 0001

-1 616

-1616

-1616

-16

-1616

-1616

24384

23

5:

iÖkning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager

iÖkning/minskning kortfridtiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
F?NANSIER?NGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån
?Amorteringavskuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfritiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
KASSAFLöDE

-19566

-16840

-7 754

Likvida medel vid årets början

42 974

23 408

6 568

Likvida medel vid årets slut

23 408

6568

-1186

Töreboda kommun budget 2018-2020
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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).
Balansbudget
Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020
Anläggningstillgångar

Materiellaanläggningstillgångar 309055 333635 373485 407735
Finansiellaanläggningstillgångar 47830 47830 47830 47830
Bidragtill infrastruktur 11440 10920 10400 9880
Summaanläggningstillgångar 368325 392385 431715 465445
Omsättningstillgångar

Fordringar 58000 58000 58000 58000
Kassabank 23408 6568 -1186 145

Summaomsättningstillgångar 81408 64568 56814 58145
Summatillgångar 449733 456953 488529 523590
Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 264 923 273 759 280 951 292 628
Varavåretsresultat 10630 8836 7192 11677

Avsättningarförpensionermm 30900 30900 30900 30900
Långfristigaskulder 38678 37062 61446 84830
Kortfristigaskulder 115232 115232 115232 115232

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 449 733 456 953 488 529 523 590

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Driftbudget
Driftbudgeten visar nettobudget per verksamhet. Kommunfullmäktige har också det totala
ansvaret för de gemensamma nämnderna som har sitt säte i kommunen dvs. ekonominämnd
och IT-nämnd.

Driffbudge inklusive kapitalkostnader och internhyror
Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

Politiskverksamhet 7439
varavrevision

580

ramtillskottValnämnd 3g0

ramtillskott Web- och radiosändning Kommunfullmäktige 40
ramtillskottSamordningsförbundetNorraSkaraborg 22
ramtillskottBidragEkeskogsbygdegård 50
ramtillskottSkaraborgskommunalförbund 9
ramtillskottSkaraborgsdagen 8
ramtilkeduktionKommunstyrelsen -100

Årets ram Politisk verksamhet 7 768

Ledningochutveckling 23649
ramtillskottDataskyddsförordning 200
ramtillskottTörebodafestivalen 300
ramtillskott Lönesatsning, centralt anslag till all verksamhet 500
ramtillskottHeltidsomnorm 500
ramtillskott Central pott digitalisering 1 150
ramtillskottE-tjejnsteplattform 300
ramtillskottStudieförbund 130

ramtillskott Bredbandssatsning (studieförbund 100 tkr) 300
ramtillskottWi-fi

28

ramtillskott Fria resor, 75 år och äldre 120

ramtillskottFolkMlsoavtal 6
ramtillskottGjutaren

800

ramreduktionBesparing -750

ramtillskottÖverförmyndare 300
ramtillskottMTG-samordnare 150

ramtillskott Trygghetsskapandeåt%rder 100
ramtillskott Flykting NYA-projektet 5 050

Årets ram Ledning och utveckling 32 833

Kostenhet

154

ÅretsramKostenhet 154
Töreboda kommun budget 2018-2020
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Drm5udget, inklusive kapitalkostnader och internhyror
Budget Budget Budget
(tkr) 2017 förändring 2018

KöpfrånEkonominämnd 4306

Årets ram köp från ekonominämnd 4 3€X

KöpfrånlT-nämnd 3973
ramtillskottDigitalisering 125

Årets ram köp från IT-nämnd 409E

KöpfrånLönenämnd 2540
ramreduktionNyfördelningsmodell -230

Årets ram köp från Lönenämnd 2 31(

Köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 004

Årets ram köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 (X)j

RäddningstjänstÖstraSkaraborg 6423
ramtillskott enligt beslut iRÖS direktion 302
Årets ram köp från Räddningstjänst Östra Skaraborg 6 725

Teknisk verksamhet exklusive VA 28 388

Årets ram köp från Teknisk nämnd 28 388

Utbildning

222101

varavbarnomsorg 47635
ramtillskottGuldgruvan 300
ramreduktionVårdnadsbidrag -230
ramtillskott Moholm utökad hyra drift 593
ramtillskott Ny förskoleavdelning utökad hyra och drift 1371 49 665
varavgrundskola") 109177

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Dr!fbudget, inklusive kapttalkostnader och tmernhyror
Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018
ramtillskottUtökadtimplan 780
ramtillskottYtterligareenklass 600
ramtillskottLärarlöner 500

ramtillskott Björkäng utökad hyra och drift 597
ramtillskott Kilen utökad hyra och drift 1064
ramtillskottUtökadelevMlsaförebyggandesocialtjänst 1500 114218
varavgymnasieskola 45662
ramreduktionKanalskolan -500 45162
) Avgrundskolans ram avsätts 50 kronor/elevtill elevrådet
förtrivselskapande åtgärder.

varavvuxenutbildning 1550
ramtillskottVuxenutbildning 250

ramtillskott Vuxenutbilding flyttas från försörjningsstöd 750
ramtillskottOmvårdnadsutbildning 700

ramtillskottVjjjfjiy5iOmvårdnadsutbildning 550 38(X
varavarbetsmarknadsåtgärder 2491
ramtillskottFeriearbete 200

ramtillskott Öppettider Lina 100 2 791
varavfritidsverksamhet 7405

ramtillskott Fritid migration Älgarås 50
ramtillskottFritidsgårdenLoftetutökadöppettid 70 752!
varavkulturverksamhet 8181

ramtillskottBiblioteket 200 838)

ÅretsramUtbildning 231546
Individochfamiljeomsorg 35014
ramtillskott Barn och unga 1200
ramreduktionFörsörjningsstödtillutbildning -350

ramtillskott Flykting/skyddsplaceringar, familjerätt mm. 4 300

Årets ram Individ och familjeomsorg 40 164

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Driftbudget, inklusive kapitalkostnader och internhyror
Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018
Äldreomsorg 111352
ram tillsko tt Särskilt boende 2 200

ramtillskottTrygghetsbostäder 200
ramreduktionEffektiviseringar -1700

ramreduktionÄ]dreomsorg 500
mmtillskottOrdirRjrtboende 450
ramtillskottLarmRKHF 200

ÅretsramÄldreomsorg 113202
LSS-verksamhet 59723

ramtillskottEnhetschefLSS 730

ÅretsramLSS-yerksamhet 60453
GemensamlT-nämnd 0
GemensamEkonominämnd 0
VA-verksamhet O

Ärets ram Gemensamma nämnder och VA (exkl. kapitalkostnader) 0
SummaFörvaltningar 534951
Finansförvaltning

Kapitalkostnaderfrånverksamheterna -29000
Välfmdsmedelbefolkningsvariabler -17695
Oförutsedda utgifter -till kommunstyrelsens förfogande 1500
Lönepott 19891
LSS-pott 2489
LSS enligt egen prognos 5 874
Pensioner

7363

SummaFinansförvaltning -9578
Summanettokostnad 525373

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Investeringsbudget
I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av investeringsbudget för åren 2018-2020.

Investeringsbudget

i

(tkr)

2018

Budget Budget Budget
2019 2020

Moholmsskolaventilation 400

Vårdcentralenenergi 1500
Ventilationkommunhuset 1000 500

Reinvestering skolor/förskolor 2 500 2 500
Centralskolan hus E (tak, belysning, ventilation) 2 000
Ombyggnad Kornknarren/Kastanjen kök 1000
Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall 4 000
Energieffektivisering/ventilationochstyr 2000 2000 2000
Brand inbrott och passer 400 400 400
Campingnylinerpool 400
Centralskolan hus B, ytskikt och belysning 3 600
Centralskolan hus E, inre renovering 8000
Centralskolan kök och matsal 2 000

Krusebackenscoutstugan,nytttak 200 0
Kilenskolan värme, belysning och tak 2 000
Biblioteknyafönster 400
Gjutaren4

1500

Gruppbostad LSS, behov aviserat år 2018
Särskilt boende äldreomsorg, aviserat år 2018
Gata

TillgänglighetHlN 200 200 200
Gatagenerellt 3000 2000 2500
Trafiksäkerhetsåtgärder 300 300 300
GC-vägar 1000 1000 1000
Taxefinansierat VA

VA-investeringar 11500 11500 11500
VA-plannyaverksamhetsområden 2500 2500 4500
VA-plannyaverksamhetsområden -2500 -2500 -4500
VA-planöverföringsledning 17000

Lekplatser

1000

Östra Torggatan, utökad torgnära parkering 1200
Kungsgatan, ny centrumnära parkering 500
Torget parkering - Norra torgg, breddning trottoar 2 000
Drottninggatan/Skolgatan,parkering 300 1000

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Investeringsbudget
Budget
(tkr)

2018

Kungsgatan, gång, cykel, träd, sten
Gång och cykelväg

Budget Budget
2019

2000
1000

Bro över Göta kanal

5000

Lina, flytt och upprustning
Resecentrum, nya cykelgarage
Resecentrum, jvstn stenbelagd yta mm
Resecentrum, jvstn ny kanalkaj
Kanalparken, gata etapp 2
Björkäng, ny parkeringsplats
Gästhamn, grillplats
Gästhamn, ny lekplats
Gästhamn, tennisbana
Gästhamn, ny parkering

2000
1000
2000
2500
2000
2000
100
1000
1200

1000?

ICamping, rondell Haddebodavägen

s oool
6 0001

Töreshov, infart parkering Halnavägen
Bullerplank

21

3000

Laddboxar kommunala fordon

50

Kommunstyrelse
50

50

inventarier Kostenheten

150

iso

.Nätverksinvestering

100

100

sol
sol
:isol
'iool

1000

1000

1000?

1000

1000

10001

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inventarier kommunhuset

50

IWi-Fi

40

Nätverk bibliotek

go

IT-nämnd

Central IT-miljö

,Vård och omsorg
Inventarier

Inventariergruppbostad LSS
Inventarier äldreomsorg

300
1200

Utbildning och kultur
Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
UV-skydd utemiJö
Summa:

500

44 580

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Kommunfullmäktiges Begäran
Vision
Välkommen till framtiden - Töreboda 2030

TILLVÄXT - TRYGGHET - TILLSAMMANS

Kommunfullmäktigesbegäran beskriver vad kommunen vill uppnå. Kommunstyrelsen bryter sedan ner

begäran i åtaganden till verksamheten som mäts med styrmått. Åtaganden och styrmått finns i separat
bilaga.

Invånare/Brukare
Begäran

I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla timmar - överallt
Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nÖjda med kommunens insatser och service
I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt

välbefinnande liksom sunda matvanor

Medarbetare
Begäran

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

Ekonomi
Begäran

Kommunen har en stabil ekoriomi med budget i balans

Utveckling
Begäran

T6reboda är eri 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 där det är välordnat,
snyggt och tryggt

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi
hushållar med våra resurser och värriar om vår milje)

i

Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning

Töreboda kommun budget 2018-2020
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Nedanstående bild visar en sammanställning av de ekonomiska huvudprocessema budget,
uppföljning och årsredovisning. Från och med 2016 tillämpas tertialuppföljning.

ÄrsredovisninB
BudgetförutSättningar
ffi

r

r

L

Budgetupp}ak(

Veiksamhe«splaner

K

fram(iden -

i

1

r
men till

l:

H

Ramanaiys

".6te%y3a 2030

q

tJppföljning 2
Uppföl;ning 1

med delårsbokslut

r

Budgetbeslut
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Omröstningsbilaga, bilaga b Kf § 116/17

Ledarm5ter:

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)
Johan Cord (S)
Birgit Sporrong (SD)
Pernilla Johansson (C)
Anna-Karin Holgersson (S)
Anne-Marie Lundin (M)
Ewa Ewaldson (S)
Therese Erikson (V)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)
Mikael Faleke (M)
Peter Sporrong (SD)
Hans Thorsell (S)
Gunnar Welin (M)
Peter Granath (S)
Bo Andersson (S)
Daniel Nord (C)
Marlene Näslin (M)
Ursula Evje (L)
Jan Karlsson (MP)
Berit Bergman (S)
Marco Terenziani (SD)
Mattias Faleke (V)
Kenneth Carlsson (S)
Allan Jakobsson (C)
Magnus Dimberg (M)
Göran Johansson (C), ordf.

Omröstning

Ja Nej Avstår
x
x
x

x

Erland Gustavsson (M)

x
x

Bengt-Åke Johansson (SD)

x
x
x

Jörgen Karlsson (M)

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Johan Jacobsson (S)

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
18
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§ll7

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-27

213

Dnr KS 2016/0301

Reviderad investeringsbudget 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare beslut i ärendet
(Kf § 79 den 19 juni 2017), investeringsbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut med fö5ande tillägg, bilaga;

Gjutaren (IT, radio, hiss, akustikplattor, utrymning) 1,5 miljon kronor,
Laddboxar 50 000 kronor,

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 bland annat att
frågan om pengar till laddboxar för komrrmnala fordon tas upp till behandling i samband med förslaget till reviderad budget 2018.
Ekonomikontoret har gjort en sammanställning över inkomna tilläggsäskanden avseende budget 2018.

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

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

,-,
,<?

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-11-2 7

214

forts. Kf § 117

Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Kommunfullmäktige 2017-06-19
uppdaterad med ny skatteprognos september 2017
Ekonomikontoret, Redovisning av inkomna tilläggsäskanden avseende
budget 2018 den 16 oktober 2017
Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Ekonomiberedning 2017-10-16,
förslag till reviderad drift och investeringsbudget 2018 den 16 oktober
2017

Ekonomiberedningens protokoll den 16 oktober 2017, § 27
Kommunchefens och barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 23
oktober 2017 om utbyte av IT-nätverk på Biblioteket i Töreboda
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 321
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare beslut i ärendet
(Kf § 79 den 19 juni 2017), investeringsbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut med fö5ande tillägg, bilaga;
Gjutaren (IT, radio, hiss, akustikplattor, utrymning) 1,5 miljon kronor,
Laddboxar 50 000 kronor,

Killingen (4,9 miljoner kronor är anslaget tidigare) ökningen utreds,
Biblioteket i Töreboda, utbyte av IT-nätverk 90 000 kronor.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Karl-Johan Gustafson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 117/17
Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

?Justerare

?-

Utdragsbestyrkande
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Komrrunstyrelsen 2017-11-Ol

jKF § 9', 2017-09-25, Laddboxar för kommunala fordon

50

15001

l

Nätveik bibliotek

iS u m rna :

Invest=ringsbudget för Killingen utreds vidare.

a ]?' å- HH,g 6-?,

l

l

?Gjutar=n 4, tillkommande investeringar

1

i

4

90

1640:

Kommunstyrelsens förslag till reviderad investeringsbudget 2018 - 2022
Verksamhetsområde

Moholms skola ventilation

Vårdcentralen energi
Töreboda camping
Reinvestering skolor/förskolor

Budget 2022

c

(

c

o

c

(

C

500

c

C

C

o

O

C

c
2 soc

Budget 2019

40C

o

:r soc
1 00C

Ventilation Kommunhuset

Budget 2020 . Budget 2021

Budget 2018

2 50C

2 soo

o

2 50C

Centralskolan hus E (tak, belysningen, vent.)
Ombyggnad Kornknarren/Kastanjens kök

O

2 000

o

c

o

1000

o

o

c

o

Gruppbostad LSS
Gjutaren 4

1500
4 000

o

o

o

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

400

400

400

400

400

400

o

o

o

3 600

o

o

o

s ooo

o

o

o

o

2 000

o

o

Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall
Energieffektivisering/ventilation och styr
Brand inbrott och passer
Camping ny liner pool
Centralskola hus B, ytskikt och belysning
Centralskolan hus E, inre renovering

0

Centralskolan kök och matsal
200

Krusebacken scoutstug,an, nytt tak
Kilenskola värme, belysning och tak
Bibliotek nya fönster

o

o

o

o

o

o

2 000

o

o

400

o

o

o

Ggjg
200

Tillgänglighet HIN

200.

200

200

200

2 500

2 500

2 500

Gata generellt
Trafiksäkerhetsåtgärder

3 000

2 000

300

300

300

300

300

GC-vägar

:i ooo

:t ooo

:r ooo

1000

1000

r

Ae Q

.%

J4r'rW

J

Verksamhetsområde

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

i:t.soo

11 50C

11 500

4 500

11 500

C

o

-i ooo

o

2 500

2 soc

4 soo

o

s ooo

-2500

-2500

-4 500

o

-5000

c

:r-i ooo

18 000

o

Taxe inansierat VA

Reinvestering
Kyävereduktion

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

50

Laddboxar för kommunala fordon
Gästhamnen

Lekplatser

o

o

o

o

o

o

o

o

1000

o

o

o

Resecentrum

Östra Torggatan - utökad torgnära parkering
Kungsgatan ny centrumnära parkering

o

o

o

o

soo

o

o

o

o

Torget parkering -Norra torgg. Elred trottoar
Drottning./Skolgatan parkering

2 000

o

o

o

300

o

o

o

Kungsgatan gång, cykel, träd, sten

2 000

o

o

o

o

1000

o

o

o

o

2 000

o

1000

o

o

o

o

o

o

o

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

o

Bro över Göta kanal

s ooo

Lina, flytt och upprustning
Resecentrum nya cykelgarage mm
Resecentrum jvstn stenbelagd yta mm
Resecentrum jvstn ny kanalkaj
Kanalparken gata VA etapp 2
Björkäng ny parkering

2 000

:i.oo

Gästhamn grillplats

/4)..,l,/C

1200

-',,;;;

MfQ]-t

i

o

o

o

o

:r ooo

o

o

o

2 000

o

o

o

2 500

o

o

o

2 000

o

o

o

2 000

o

o

o

o

o

o

o

Budget 2019

Budget 2018

Verksamhetsområde

.G'msthamnnylekplats- -' - -

1000 i

(i
1 20C

Gästhamn tennisbana

Gästhamn ny parkering
Camping rondell Haddebodav.

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

l ' suagetzoz;c

Budget 2021

(l

(:

Ci

(:
O

c

1 00C

(l

5 00C

0

0

6 00C

o

o

c

:i.o ooo

o

c

o

o

O

4 000

o

o

4 000

so

so

50

3 000

Bullerplank
Digitala lås
Resecentrum väntsal mm

l

Campingplats fögenheter/servicehus
@
Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inventarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning

50

50

so

so

150

150

150

150

1000

:r ooo

1000

1000

ioo

ioo

:too

100

1000

1000

:i. ooo

1000

o

o

o

1200

o

o

WiFi

40

Nätverk bibliotek

90

IT allmänt:

Central IT-miljö
Kommunst relse:

Nätverksinvestering
Vård och omsor
Inventarier

300

Inventarier gruppbostad LSS

Inventarier äldreomsorg

]1

/34

A

MÅi-t

,k

Verksamhetsområde

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

1000

:r ooo

1000

1000

1 000

o

o

o

o

o

soo

o
500

o

o

44 580

60 850

55 250

61 -iso

Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Teatern, golvrenovering

Handikapphisssimhall i
UV-skydd utemiljö
Inventarier Centralskolan

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

Folkhälsoplan 2018

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Folkhälsoplan 2018.
Sammanfattning av ärendet

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

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

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 126
Folkhälsorådets protokoll den 10 september 2017, § 39
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 322
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 bland annat att
anta upprättat förslag till Folkhälsoplan 2016-2018 (2017).
Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Folkhälsoplan 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Expedieras till;
Folkhälsorådet
Kommunchefen

Folkhälsostrateg
Barn- och utbildningschefen

Socialchefen
Ekonomichefen
Kostchefen

Äldreomsorgscheferna

Justerare
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Personalchefen
Personalsekreteraren

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0228

Justering av avgifterna i Va-taxan för år 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

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

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 12 september 2017 att rekommendera
kommunfullmäktige för Töreboda kommun att justera:
1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa med
+40 procent från och med 2018-Ol-Ol.

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

VA-taxans anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en
fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för
att ordna den allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla cirka 90 000 kronor i Töreboda kommun samtidigt
som genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att
möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden
ligger på i aktuella projekt inom MTG (Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner):

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

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

Enstaka nyanslutningar MTG cirka 200 000 kronor

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur
stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år.

Prejudicerande domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas
med mer än 50 % per år för att räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet Teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i
Töreboda kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40 %
från och med 2017-Ol-Ol. Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder att VA-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet
betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast justera
avgifterna med 20 % vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och intäkter fortsatt stort.

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG gemensamma
VA-planen föreslås stegvis höjningar om 40 % per år under åren 20172019. Med bakgrund av detta föreslår verksamhet Teknik en justering av
anläggningsavgifterna från och med 2018-Ol-Ol med +40%.
VA-taxans brukningsavgifter
Under några år har VA-kollektiveti Töreboda haft en ekonomii balans vilket innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver
11 500 000 kronor i investeringsmedel och att detta skulle resultera i ett
årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med cirka 3 %. I Töreboda
har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 11 500 000 kronor i
årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder och anpassningar som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och underlag för att hålla den målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med
investeringar har funnits under år 2017 beroende på den stora investering
som ska göras på Töreboda avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion. En investering verksamhet Teknik ännu inte exakt vet kostnaden
för.

Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om
cirka 500 000 kronor när året är slut vilket i sig visar att dagens driftkostnader är lägre än intäkterna och att det isolerat inte finns anledning att justera taxans brukningsavgifter uppåt.

'?Justerare
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En ny kvävereningsprocess kommer att öka verksamhetens driftkostnader
enligt den principutredning som togs fram under år 2016 och verksamheten bedömer att driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta
kommer att öka med 450 000 kronor. Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som nu är planerade med
cirka 340 000 kronor.

Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 000 kronor
år 2018 förutsatt att verksamheten fortsatt kan effektivisera i takt med

generella kostnadsökningar vilket förutsätts. Då verksamheten bedöms
göra ett överskott om 500 000 kronor är behovet endast att justera taxan
uppåt för att få ökade intäkter om 290 000 kronor vilket motsvarar
1,45 %. Verksamhet Teknik föreslår därför en justering av brukningsavgifterna med 1,5 % från och med 2018-Ol-Ol.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 169
Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 170
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 328
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan justeras med +40 procent

*

från och med 2018-Ol-Ol.
@

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Karl-Johan Gustafson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mattias Faleke (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mattias
Falekes (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Justerare
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Mattias Falekes (V) yrkande.
Omröstningsresultat

Med 25 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 6 nej-röster för Mattias
Falekes (V) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se
omröstningsbilaga.

Bilaga Kf§ 119/17
Expedieras till;
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren

Administrativ assistent K. Roslund Berg

Justerare
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Omröstningsbilaga, Kf § 119/17

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)
Johan Cord (S)
Birgit Sporrong (SD)
Pernilla Johansson (C)
Anna-Karin Holgersson (S)
Anne-Marie Lundin (M)
Ewa Ewaldson (S)
Therese Erikson (V)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)
Mikael Faleke (M)
Peter Sporrong (SD)
Hans Thorsell (S)
Gunnar Welin (M)
Peter Granath (S)
Bo Andersson (S)
Daniel Nord (C)
Marlene Näslin (M)
Ursula Evje (L)
Jan Karlsson (MP)
Berit Bergman (S)
Marco Terenziani (SD)
Mattias Faleke (V)
Kenneth Carlsson (S)
Allan Jakobsson (C)
Magnus Dimberg (M)
Göran Johansson (C), ordf.

Ja Nej Avstår

5
x
x
x
x

Erland Gustavsson (M)

x
x

Bengt-Åke Johansson (SD)

x

x
x

Jörgen Karlsson (M)

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Johan Jacobsson (S)

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
25
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Dnr KS 2017/0319

Riktlinjer för förebyggandeverksamhptpn - Räddningstjänsten
Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktion beslutade den 31 augusti
2017 bland annat att fastställa riktlinje för förebyggande brandskyddsarbete att gälla från 2017-12-Ol och att översända frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt LBE och rengöring (sotning)
för antagande i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Chefen för förebyggande avdelningen har genomfört en grundlig översyn
av förbundets riktlinje för den förebyggande verksamheten. Riktlinjen syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur arbetsuppgifterna vid den förebyggande avdelningen ska bedrivas. Riktlinjen vänder sig till såväl egen
personal som till utomstående. Målet med riktlinjen är att bidra till att det
förebyggande arbetet bedrivs likvärdigti samtliga medlemskommuner
och av samtliga medarbetare. Slutligen ska riktlinjerna även bidra till att
den förebyggande verksamhetens säkerhets- och prestationsmål enligt
handlingsprogrammet uppfylls.

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

Justerare
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forts. Kf § 120
Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktions protokoll den 31 augusti
2017, § 83

Förslag till riktlinje för förebyggande verksamheten inklusive frister för
skriftlig redogörelse, tillsyn enligt LSO och LBE, tillstånd enligt LBE och
rengöring (sotning)

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 171
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 333
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

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

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
RöS
Ekonomikontoret

Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren

Administrativ assistent K. Roslund Berg

Justerare
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Dnr KS 2017/0318

Avgifter för förebyggandeverksamhet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag

till taxekonstruktioner och taxor för tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 december 2017.
Sammanfattning av ärendet

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

Avgiftstaxan bygger på årlig uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning och övriga tjänster utifrån "Prisindex kommunal verksamhet",
framräknat av Sveriges Kommuner och Landsting. Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter
"Sotningsindex" som också tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.
Uppräkning av taxorna enligt ovan hanteras genom beslut av Direktionen

för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Beslut om

avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, fattas av räddningschefen eller
chefen förebyggande avdelningen.
Justerare

,?-?hW

Utdragsbestyrkande

!

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-11-2 7

223

forts. Kf § 121

Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn
och tillstånd, utgörs av fast grundavgift och rörlig timavgift. Den rörliga
timavgiften debiteras per halvtimme. Syftet med kombinationen fast
grundavgift och rörlig timavgift är att de delar av ett ärende som är oberoende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar av ett ärende som

är beroende av den enskilde ska skilja sig från fall till fall. Taxekonstruktionerna följer anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting.
Taxekonstruktionen för räddningstjänstens utbildning av medlemskommunernas medarbetare består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme.
Beslutsunderlag

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

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 172

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

RÖS räddningschefs förtydligande gällande avgifter för förebyggandeverksamheten den 23 oktober 2017

Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 334
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

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

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
RöS
Ekonomikontoret

Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren

Administrativ assistent K. Roslund Berg

Justerare
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Delårsrapport 2017, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt Delårsrapport 2017. Delårets resultat är negativt och uppgår till - 6,5 miljoner kronor, vilket är i
linje med det budgeterade resultatet på - 6,5 miljoner kronor. Soliditeten
uppgår till 66,3 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.
Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 5 7
miljoner kronor. Det egna kapitalet minskar dock i stadig takt allteftersom
kostnaderna ökar och därmed det negativa resultatet. Inom ett par års tid
kommer taxehöjningar att bli nödvändiga för att få ekonomin i balans och
kunna upprätthålla en god finansiell ställning.
Prognosen för helåret visar på ett underskott på cirka - 13 mi5oner kronor vilket är i enlighet med budgeterat resultat. Underskotten ska ses mot
bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfallsinsamling ska finansieras av det egna kapitalet och att underskott inte
kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning.
Utöver ekonomiperspektivet finns följande tre perspektiv - Verksamhet/Mi5ö, Kund och Medarbetare. Flertalet av målen inom perspektivet Verksamhet/Miljö bedöms uppnås. För Kund respektive Medarbetamålet visar
genomförda under:sökningar att inget av målen uppnås för året. För Kundperspektivet ligger resultatet nära det beslutade målet medan skillnaden
är betydligt större för medarbetarmålet.
Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs direktions protokoll den 18 september
2017, § 17
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forts. Kf § 122

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs bedömning av delårsrapport 2017-06-30

Certifierad kommunal revisors granskning av delårsrapport 2017 för

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg den 25 september
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 173
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 329

Direktionen beslutade den 18 september 2017 att godkänna delårsrapporten för år 2017.

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg gör
följande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

Revisorerna gör ingen annan bedömning av måluppfyllelsen än den
som direktionen gör i delårsrapporten.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

Kommunfullmäktige lägger Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) del-

årsrapport 2017 till handlingarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
AöS
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0330

Delårsrapport 2017, Samordningsförbundpt Norra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt Delårsrapport
2017-08-31. Rapporten utgår från huvudmännens bidrag om totalt
2 554 667 kronor. Delårsrapporten visar ett minusresultat på 354 000
kronor. Enligt prognosen kommer resultatet 2017-12-31 att vara ett minusresultat på cirka 525 000 kronor och utgående ekonomi cirka 220 000
kronor. Detta är helt överensstämmande med förbundets årsbudget, då
man planerat utökade individinriktade aktiviteter där behovet visat sig
stort samt för att minska det egna kapitalet till rekommenderad nivå.
Totalt har förbundet under 1 januari - 31 augusti haft 60 deltagare i aktiviteter. 18 individer har avslutats, varav O till arbete, 2 till studier, 7 till
fortsatt rehabilitering, 3 aktivt arbetssökande, 2 har varit för sjuka för att
fortsätta rehabilitering, 2 har flyttat och 2 deltagare har avslutats av annan
orsak.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 174
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 330
Kommunsfyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger Samordningsförbundet Norra Skaraborgs delårsrapport 2017 till handlingarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

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

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0314

Ijppfölining och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

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

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut
* registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett ex*

@

*

*

*

tra sökord i diariet till exempel "Kf verkställighetsbeslut"
registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två
gånger om året, till exempeli mars och september månader
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kommunfullmäktigebeslut som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid
listorna lämnas till kommunchefen

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

Kommunsekreterare Mariana Frankfö har gått igenom kommunfullmäktiges beslut i fjol och i år och sammanställt en förteckning över kommunfullmäktigebeslut till underlag för uppfö5ningen och återrapporteringen av
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut, bilaga a. Förteckningen omfattar fem ärenden.

Kommunchefen redovisar i tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 när

ärendena beräknas rapporteras till kommunfullmäktige, bilaga b.
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forts. Kf § 124
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 3 maj 2017, § 146
Förteckning Kf verkställighetsbeslut den 19 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 177
Förteckning Kf verkställighetsbeslut den 23 oktober 2017
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 335

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag,
Bilaga a och b Kf § 124/17
Expedieras till;
Kommunchefen
Tekniska chefen

Tekniska nämnden

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Äldreomsorgschefen
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Ärendeförteckning
Nummer

Datum

Avsändare/Mottagare

2017-00312

2017-09-19

Kommunfullmäktige

Beskrivning

Ansvarig

Uppdrag att inhämta aktuell information om parkour/freerunning, Kf

Per-Ola Hedberg

verkställighetsbeslut
2017-00311

2017-09-1g

Kommunfullmäktige

Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studiefÖrbunden, Kf

Per-Ola Hedberg

verkställighetsbeslut
2017-00309

zo'iz-og-ig

Kommunfullmäktige

Uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader, Kf

Per-Ola Hedberg

verkställighetsbeslut,
se också Dnr KS 201 5/86
2015-00208

2015-09-28

Pia Gustavsson

2014-00139

2014-09-03

Pia Gustavsson/Dan Harryzon

Folkhälsoplan 2016-2018, Kf verkställighetsbeslut

Pia Gustavsson

Utvecklingsplan lekplatser

Dan Harryzon

Uppdrag om att tillföra lekplatserna lekredskap till funktionshindrade
barn och ungdomar, Kf verkställighetsbeslut
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Per-Ola Hedberg, Kommunchef
0506-18152
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Uppföljning och återrapportering av verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Med kommunchefens redovisning läggs redovisningen till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Rutinen för uppföljning och återrapportering av verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut innebär att ärendet "Uppföljning och

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

Av bifogad redovisning framgår det att fem beslut inte återrapporterats till

kommunfullmäktige. Återrapportering av dessa ärenden föres!ås ske enligt
följande:
a.

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

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

Uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader: rapporten
går upp till tekniska nämnden före årsskiftet och kommer till
kommunfullmäktige senast i rnars 2018.
d. Redovisning om hur de olika verksamheterna arbetar praktiskt med
Folkhälsoplanens för att nå målen 2020. Redovisningen till
kommunfullmäktige är försenad och ska nu lämnas senasti mars 2018.
e.
Lekredskap till funktionshindrade barn och ungdomar ska tillföras
lekplatserna: uppfö5ningsrapport till kommunfullmäktige under

C.

hösten 2018.

Töreboda 2017-10-23

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
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Datum

Töreboda kommun

Bilaga:

2017-10-23

KS 2017-00314
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Förteckning Kf:s verkställighetsbeslut

l

Beslutet ska skickas till:
Kommunchefen

Teknisk chef
Tekniska nämnden

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Äldreomsorgschefen
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Dnr KS 2017/0327

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, Killingen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige omfördelar 1050 000 kronor inom 2017 års budget

från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten
Killingen.
Sammanfattning av ärendet

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

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

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 27 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 137
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 340
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige omfördelar 1050 000 kronor inom 2017 års budget
från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten
Killingen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Socialchefen

Kommunchefen

Ekonomikontoret

Justerare
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Dnr KS 2017/0328

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, personlig
assistans

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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

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

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

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

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 27 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 138
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 341
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Jäv

På grund av jäv deltog inte Anan-Karin Holgersson (S) i handläggningen av
detta ärende.

Expedieras till;
Socialchefen
Kommunchefen
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0349

Indexreglering av maxtaxan för skolbarnomsorg och b*rnornrorg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Maxbeloppeti taxan för skolbarnomsorg och barnomsorg i Töreboda kommun ska fö5a den årliga indexregleringen för avgifter inom skolbarnomsorg och barnomsorg som Skolverket årligen beräknar utifrån inkomstindex.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Barnomsorgstaxa ska enligt gällande reglemente fastställas av kommunfullmäktige.

Maxtaxa inom skolbarnomsorgen och förskoleverksamheten infördes i
Sverige 1 januari 2002 och innebar en subvention av avgiftsbelagda offentliga tjänster inom barnomsorgen och förskola genom ett avgiftstak på den
inkomstreglerade taxan, en så kallad maxtaxa.

Töreboda kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Maxbeloppet följer den årliga indexregleringen. Skolverket kommer inom kort
att meddela nya nivåer på maxbeloppet för den inkomstreglerade maxtaxan gällande avgifter för förskola och fritidshem. Kommunfullmäktige
beslutar om de ska följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet vilket
innebär att kommunens barnomsorgstaxa varje år anpassas efter indexregleringen.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 94
Kommunsekreterare Peter Anderssons och barn- och utbildningschef
Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 350
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forts. Kf § 127

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

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

Expedieras till;

Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret

Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Dnr KS 2017/0408

Motion om att ändra löneutbetalningsdag för anställda i Töreboda
kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att ändra löneutbetalningsdag för anställda i Töreboda kommun, bilaga. } motionen yrkas att
Töreboda kommun ändrar löneutbetalningsdag till den 25:ei månaden.
Bilaga Kf § 128/17
Expedieras till;
Personalutskottet
Sekreteraren

Justerare
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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 nackde!arna, 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 anstä!Ida och när vår Regiondirektör presenterade detta,
så sa hon att det var t'ör 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

dtapHl'ÅÅ y4,,./',, .Ql,
Anne-Charlotte Karlsson
Socialdemokraterna
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Dnr KS 2017/0412

Medborgarförslag om Anneyet vid Vikaskogs Herrgård i Beateberg
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om Annexet vid Vikaskogs Herrgård i
Beateberg. Det föreslås att Töreboda kommun hyr Annexet vid Vikaskogs
Herrgård i Beateberg i syfte att bedriva vård, omsorg, serviceboende, hospice
eller liknande social kommunal verksamhet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Medborgarförslaget tillåts inte läggas.

Mattias Faleke (V): Medborgarförslaget skickas inte vidare för beredning.
Jan Karlsson (MP): Medborgarförslaget får inte ställas.

Anne-Charlotte Karlsson (S): Medborgarförslaget får ställas och remitteras
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att medborgarförslaget får ställas.
Expedieras till;
Ingivaren

Vård- och omsorgsutskottet
Sekreteraren

Justerare
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Dnr KS 2017/0404

Fråga om aktualisering av arbetet med värdegrunden och riktlinjerna för att motverka sexuella trakasserier
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens
ordförande om aktualisering av arbetet med värdegrunden och riktlinjerna
för att motverka sexuella trakasserier, bilaga. Kommunfullmäktige medger
Anne-Charlotte Karlsson (S) att ställa frågan.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) besvarar frågan.
Bilaga Kf § 130 /17

Justerare

?- ktmt

Utdragsbestyrkande
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Enkel fråga till Bengt Sjöberg , kommunstyrelsens ordförande.

Angående det värdegrunds arbete och framtagande utav riktlinjer som varje kommunal
verksamhet måste ta fram / se över för att motverka b!and annat sexuella trakasserier.
Den senaste tiden har probiemen med sexuella trakasserier, övergrepp

och mobbning på arbetsplatser aktualiseras. Inte minst genom initiativet i sociala medier
#metoo,

Det beteende som kommit upp i 5'uset måste ändras.

SOITI kommun ska vi vara tydliga med att respekt för andra en ledande värdegrund i vårt
arbete, Självklart har verksamheterna ett eget ansvay att motverka, polisanrnäla och
följa upp. Vi po}itiker har också ett ansvar som uppdragsgivare att efterfråga att detta

fullfö}js.

Min fråga till dig blir: har du som kommunstyrelsens ordförande säkerstä!It att våra verksarnheter
har aktualiserat arbetet med värdegrunden och riktlinjerna för att motverka sexuella trakasserier ?

&QttU- a4zM &[»:2y

Anne-Charlotte Karlsson

Vice ordförande i Utbildning och Kulturutskottet
Socialdemokraterna
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Kf§l31
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2017 /0406

Revisorerna i Töreboda kommun, Revisionsrapport- Granskning av
Fakturautbetalningar den 23 november 2017,
Dnr KS 2017/0410

Revisorerna i Töreboda kommun, Revisionsrapport- Granskning av
Överförmyndaren den 23 november 2017.
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Dnr KS 2014/154

Anhållan om pntlpdi7ande från uppdraget som ersättare till
Delregionala Kollektivtrafikrådet och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Kenneth Carlsson (S) till ersättare till
Delregionala Kollektivtrafikrådet för resterande del av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Bergman (S) anhåller i skrivelse den 3 november 2017 om entledigande från uppdraget som ersättare till Delregionala Kollektivtrafikrådet
(DKR).
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 172
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att utse Bengt

Sjöberg (M) till ledamot och Lars-Åke Bergman (S) till ersättare till
Delregionala Kollektivtrafikrådet mandatperioden 2015-2018.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige utser Kenneth Carlsson (S) till
ersättare till Delregionala Kollektivtrafikrådet.
Expedieras till;

Lars-Åke Bergman (S)
Kenneth Carlsson (S)
Bengt Sjöberg (M)
Delregionala Kollektivtrafikrådet
Lönekontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

Justerare

X,, ./'?

%

Utdragsbestyrkande

A'l,flHo (5,-"?

