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BULLER OCH VIBRATIONER

Planen har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen
och i samarbete med berörd personal inom kommunen.
Dan Harryzon
L I Knutsson arkitektkontor
Plan- och exploateringschef
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PLANBESKRIVNING
Bebyggelse
Fastigheten har tidigare utnyttjats av förre ägaren Daloc
AB för utställningar, kontor, övernattning m.m. Inom
området finns en äldre industribyggnad, ett mindre annex samt ett gårdshus.
Bebyggelsen ingår i en byggnadsinventering, utförd
2002 av Västergötlands Museum. I inventeringen beskrivs den större byggnaden på följande sätt (i redigerat
utdrag):
Töreboda Gjuteri och Mekaniska Verkstad, grundat
på 1890-talet av J.A. Nilsson. Verkstaden är uppförd
i två våningar. År 1904 fanns även en smedja/gjuteri
enligt ritning. Under 1910-talet tillbyggdes husen flera
gånger. år 1930 brandskadades verkstaden svårt. Bottenvåningen är troligen delvis kvarstående.
Större delen av byggnaden är uppförd i rött tegel.
Dess västra del är tillbyggd och klädd med röd träpanel.
Annexet i fastighetens nordvästra del är också uppfört i rött tegel med inslag av röd träpanel.
På fastigheten finns även ett mindre gårdshus med
fasad i röd träpanel.
Samtliga tak är täckta med grå bandplåt.

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att omvandla en f.d. industrifastighet till en anläggning för konferenser, utbildning,
utställningar, teaterföreställningar, kontor och hantverk.
Föreslagen användning överensstämmer i huvudsak
med rådande förhållanden.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget vid Järnvägsgatan mellan
Västra stambanan och Göta kanal sydost om tätortens
centrala delar. Hela planområdet utgörs av fastigheten
Gjutaren 4.
Områdets areal uppgår till cirka 0,33 hektar.
Markägare
Fastigheten har nyligen förvärvats av Töreboda kommun.
Planens handläggning
Planen handläggs med s.k. utökat förfarande, vilket
innebär att planhandlingarna ska göras till föremål för
både samråd och offentlig granskning innan de tas upp
för beslut i kommunfullmäktige.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark
Marken inom området är i stort sett helt plan på nivån
91 meter över nollplanet.

Norra infarten. I bakgrunden ses annexet och det mindre gårdshuset.

Vy från öster
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Fornlämningar
I området finns inga kända fornlämningar.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för
vattenförsörjning och avlopp. Ledningar för el och tele
finns i angränsande gatunät.

Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet
med en ny översiktsplan har påbörjats. Varken i planen
eller i hittills framtagna utkast till ny plan finns några
specifika ställningstaganden för det nu aktuella planområdet.

Trafik
Fastigheten ligger vid Järnvägsgatan, som leder från
huvudgatan Skövdevägen till järnvägsstationen.

Kommunala program
Några program eller andra policydokument som berör
planområdet har inte upprättats.

Kollektivtrafik
Vid järnvägsstationen som ligger cirka 230 meter från
planområdet finns ortens resecentrum för tåg- och
busstrafik.

Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan (stadsplan) Kv. Gjutaren,
antagen 1990-04-23. Planen reglerar områdets användning för småindustri, som inte får vara störande för
omgivningen.

Övrig samhällsservice
Servicefunktioner i form av butiker, vårdcentral, skola,
förskola och äldreboende finns i ortens centrum nordväst om planområdet.

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planområdets omfattning och avsett ändamål
Planområdet omfattar fastigheten Gjutaren 4, som avses
att användas för konferenser, utbildning, utställningar,
teaterföreställningar, kontor och hantverk. Den avsedda
användningen överensstämmer i huvudsak med den
användning som fastigheten haft under ett antal år.

Strandskydd
Planområdet ligger omedelbart väster om Göta kanal,
för vilken råder strandskydd inom 100 meter. För närvarande är området befriat från strandskydd, som dock
återinträder när ny detaljplan upprättas.

Planbestämmelser
Hela området ges användningsbestämmelsen C1, som är
samlingsbestämmelse för de verksamheter som nämns
ovan.
Den f.d. verkstadsbyggnaden med fasader i tegel
och trä är av kulturhistoriskt intresse och ges egenskapsbstämmelsen q, som innebär att byggnaden inte
får ändras med avseende på dess yttre. Alla ändringar
av byggnadens yttre är bygglovpliktiga. Byggnaden får
heller inte rivas, vilket regleras med särskild bestämmelse.
Utmed byggnadens gårdssidor samt den norra fasaden reserveras mark för eventuella mindre tillbyggnader. Dessa ges bestämmelsen f, som reglerar att hänsyn
ska tas till den större byggnadens kulturhistoriska
särdrag.
I fastighetens nordvästra del ligger två byggnader,
där byggrätten begränsas till två våningar, vilket överensstämmer med den större byggnadens våningsantal.

Riksintressen
Göta kanal utgör riksintresse för turism, friluftsliv och
kulturminnesvård. Västra stambanan är av riksintresse
för kommunikationer.
Störningar
Området ligger 35-100 meter från Västra stambanan
och i omedelbar närhet av ett plåtslageri, vilket kan
alstra störningar för den planerade verksamheten. Se
vidare i avsnitten Risker samt Buller och vibrationer.

Grannfastigheten Gjutaren 2

Planket i gränsen mot Gjutaren 1
Detaljplan för del av kvarteret Gjutaren
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Den större byggnaden har samma fasadmaterial som
huvudbyggnaden och ska enligt en särskild planbestämmelse anpassas till huvudbyggnadens kulturhistoriska
särdrag. Denna bestämmelse gäller även den mindre
byggnaden.
Utmed fastighetens västra gräns finns ett antal bilplatser, som ges möjlighet att förses med skärmtak.
I västra och norra tomtgränserna finns plank, varav
det västra bidrar till att minska eventuellt buller från
verksamheten på angränsande fastighet,
Gränserna mot Järnvägsgatan ges en bestämmelse
om förbud mot körbar utfart. Befintliga utfarter berörs
inte av förbudet.

hanteras så små mängder brandfarlig gas att några ytterligare riskreducerande åtgärder inte anses nödvändiga.
Sammantaget bedöms den nya detaljplanen vara
lämplig ur ett riskperspektiv om hänsyn tas till följande
åtgärdsförslag:
- Byggnaderna inom fastigheten ska kunna utrymmas
via fasad som vetter bort från spårområdet (mot
öster).
- Ventilation ska i första hand placeras på taket och
i andra hand på sida bort från spåret. Ventilationen
ska lämpligen kunna stängas av inifrån respektive
byggnad.
- Fönster ska bara kunna öppnas med nyckel eller
specialverktyg.
- Fasadmaterialet på byggnaden närmast järnvägen
ska inte ändras till ett mer brandfarligt material.

INFRASTRUKTUR
Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunens ledningsnät.

Föroreningar
Genomförda utredningar visar att trikloretylen förekommer i mark samt i luften i fabriksbyggnaden.
I företaget Polygons rapport rekommenderas att
provresultatet analyseras och bildar underlag för lämpliga åtgärder, t.ex. konstruktionslösningar som bidrar
till en bättre inomhusmiljö.

Dagvatten
Där markförhållandena så medger, ska dagvattnet
omhändertas lokalt inom området. I andra hand ska
dagvattnet fördröjas och avledas till kommunens anläggning.
Större delen av den obebyggda marken inom planområdet är hårdgjord, vilket begränsar möjligheterna
till lokalt omhändertagande.

Göta kanal
Sannolikheten för olyckor orsakade av översvämning i
kanalbanken bedöms som försumbar. Cirka 400 meter
norr om planområdet finns ett system för att leda bort
vatten från kanalen (den s.k. bigraven som är kopplad
till dagvattensystemet).

El och tele
Området ansluts till befintligt ledningsnät.
Avfallshantering
Avfallshanteringen ombesörjs av lokal entreprenör.

BULLER OCH VIBRATIONER
En utredning har genomförts (Sweco 2017-10-30).
Utredningen utgör underlag för upprättandet av den nya
detaljplanen, som omvandlar en f.d. industrifastighet
till en anläggning för konferenser, utställningar, restaurang, besöksboende och kontor.
Om följande åtgärdsförslag beaktas är inte buller ett
hinder för detaljplanens genomförande:
- Fasader, inkusive fönster och eventuella friskluftsventiler, ska dimensioneras utifrån beräknad ljudnivå vid fasad så att riktvärden för respektive verksamhet inte överskrids.
- Vid prövning av bygglov ska dimensionering av
fasaders ljudisolering utföras och redovisas.
Med utgångspunkt från tillgängliga uppgifter om
grundens beskaffenhet görs bedömningen att marken
har en måttlig till stor förmåga att dämpa markvibrationer.

Uppvärmning
Samtliga byggnader försörjs med bergvärme.
Trafik
Om antalet bilplatser på fastigheten inte räcker till
hänvisas till en besöksparkering på fastigheten Bildhuggaren 7, som ligger cirka femtio meter sydväst om
planområdets huvudinfart.
Omgivande gatumark är försedd med gångbanor.

RISKER
Västra stambanan
En utredning har genomförts (Sweco 2017-10-30).
Utredningens syfte är att säkerställa att risknivån avseende de identifierade riskkällorna är acceptabel för dem
som uppehåller sig i planområdet.
Riskkällor som är av betydelse för planområdet
är transporter av farligt gods på stambanan och intilliggande verkstad. Beräkningar av individ- och samhällsrisker visar att risknivåerna inte är så höga att
bebyggelsen är olämplig. I den intilliggande verkstaden
5
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- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omfattas av
föreslagna skyddsbestämmelser.
- Möjligheterna till rekreation och friluftsliv påverkas
inte.
- Risker för skred eller ras bedöms inte finnas.

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst
lämpade för. Om det finns mark eller verksamheter som
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

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

Särskilda hushållningsbestämmelser
Delar av Töreboda kommun är enligt 4 kapitlet miljöbalken av riksintresse med avseende på rådande
natur- och kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas.
Särskild hänsyn ska tas till turismens och friluftslivets
intressen.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra störningar i form av utsläpp, buller och vibrationer.
- Undersökningar har gjorts, i vilka konstateras förekomst av trikloretylen i både mark och i luft. Föroreningarna kommer att avlägsnas eller oskadliggöras genom tekniska åtgärder innan berörd byggnad
får tas i bruk för avsedda ändamål.

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

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

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)

Strandskydd
- Planområdet är helt ianspråktaget och utgör inget
intresse för friluftsliv eller växt- och djurliv. En
bestämmelse har införts om att gällande strandskydd
upphävs.

Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska
innehålla en bedömning av om planens genomförande
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKBförordningens bestämmelser.

Samlad bedömning
Planens genomförande innebär att en befintlig verksamhet kan utvidgas och utvecklas på ett hänsynsfullt sätt.
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående beskrivningar, att detaljplanens genomförande
inte medför betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken behöver
därmed inte upprättas.

Bedömingskriterier
Bedömningen grundas på följande kriterier:
Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs indirekt av rådande riksintressen för
Västra stambanan och Göta kanal. Intressena påverkas inte av planens genomförande, som endast innebär att planbestämmelserna ändras till överensstämmelse med rådande förhållanden.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Registrerade fornlämningar påverkas inte.
- Planen strider inte mot kommunens översiktsplan.

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

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som kan medföra negativ påverkan på naturmiljön med avseende på växtoch djurliv.
Detaljplan för del av kvarteret Gjutaren
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att gälla tills den ändras eller upphävs. I detta fall är
kommunen både fastighetsägare och initiativtagare till
den nya detaljplanen. Frågan om ersättning för ändrad
byggrätt är följaktligen inte aktuell.

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

Huvudmannaskap för allmänna platser
Med allmänna platser avses gatu-, park- eller naturmark. Inom planen finns inga sådana platser, varför
frågan om huvudmannaskap inte är berörd.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande, vilket
innebär att förslaget först ska göras till föremål för
samråd och därefter ställas ut för granskning. När dessa
processer är genomförda kan planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige.

Exploatörer och markägare
Fastighetsägaren Töreboda kommun avser att upplåta
fastigheten för den användning som planen medger.
Fastighets- och rättighetsägare samt berörda grannar
redovisas i den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Preliminär tidsplan
Samrådsprocessen genomfördes under våren 2017.
Granskningen har ägt rum under hösten 2017.
Avsikten är att planen ska kunna antas i början av
2018.

Fastighetsbildning
Någon fastighetsbildning är inte aktuell.
Servitut och ledningsrätt
Bildande av nya servitut och/eller ledningsrätter är inte
aktuellt.

Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till tio år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan fastighetsägarens medgivande.
Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen

EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen ansvarar för att upprätta och bekosta denna
detaljplan.

Innergården
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av kvarteret Gjutaren
Töreboda tätort, Töreboda kommun
Synpunkter som framförts under granskningen jämte UTLÅTANDE
Ett förslag till detaljplan, upprättat i mars och reviderat i november 2017, har varit utställt för granskning
under tiden 8-29 november 2017.
Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):
1
Länsstyrelsen

2
Lantmäteriet

Länsstyrelsen bedömer med
hänsyn till ingripandegrunderna
i plan- och bygglagen och nu
kända förhållanden att planen
kan accepteras om nedanstående frågor rörande förorenad mark
beaktas.

Noteras.

Området har under lång tid inrymt
företag som använt miljöpåverkande produkter, som bedömts
tillhöra riskklass 2, stor risk enligt
vedertagen klassificering.
I ett första läge anser länsstyrelsen att luft, ved, grundvatten
och jord analyseras med avseende på klorerade lösningsmedel, olja, metaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

Undersökningar har gjorts, i vilka konstateras förekomst av trikloretylen i både
mark och i luft. Föroreningarna kommer
att avlägsnas eller oskadliggöras genom
tekniska åtgärder innan berörd byggnad
får tas i bruk för avsedda ändamål.

Riktvärdena för buller och vibrationer bör införas på plankartan.
Riskreducerande åtgärder bör
redovisas på plankartan.

Hänvisningar till utförda risk-, buller- och
vibrationsutredningar har lagts in på
plankartan och ska beaktas vid prövning
av bygglov.

Det påpekas att vissa beteckningar på plankartan inte följer
Boverkets rekommendationer.

Noteras.

Bestämmelsen om upphävande
av strandskydd bör omformuleras.

Formuleringen har ändrats.

Bestämmelsen om bullerskyddande plank strider mot bestämmelserna i 4 kap. 9 § plan- och
bygglagen.

Bestämmelsen har tagits bort. Planket
är befintligt och tjänar sitt syfte utan
särskild planbestämmelse.

2
3
Trafikverket

4
Miljö- och byggnadsnämnden

5
Gjutaren
Förvaltning KB
Gjutaren 2

För den planerade användningen
finns riktvärden för inomhusbuller. Planbestämmelse bör införas
som reglerar att riktvärdena för
buller och vibrationer ska hållas.

Hänvisningar till utförda risk-, buller- och
vibrationsutredningar har lagts in på
plankartan och ska beaktas vid prövning
av bygglov.

Det rekommenderas att Trafikverkets bullerberäkningsprognos
för 2040 bildar utgångspunkt för
bestämmelserna om bullerbegränsning.

Det har skett en sammanblandning av
Trafikverkets bas- och bullerberäkningsprognoser, vilket ger något olika värden.
Trafikverket konstaterar att riktvärdena för ljudnivån inomhus uppfylls genom
att fasaden ges tillräckling ljudisolering,
vilket föreskrivs i bullerutredningen.
Bullret bedöms inte påverkas av en viss
ökad trafikmängd.

Eventuella föroreningar måste
kartläggas och åtgärder för att
komma tillrätta med tillhörande
problem ska redovisas.
Främst handlar det om exponering genom inträngning av
ånga i byggnaderna. En undersökning av inomhusluften i befintliga byggnader kan vara ett sätt
att skaffa relevant kunskap.

En undersökning av inomhusluften har
gjorts. Se även kommentaren till yttrande 1.

Skyddsbestämmelsen q1 bör
ersättas med utformningsbestämmelsen f.

Har urförts.

Tidigare användningsbestämmelse C (Centrum) har i granskningshandlingen ersatts med O
(tillfällig vistelse) och K (kontor),
vilket överensstämmer med vår
uppfattning.

Noteras.

Under rubriken Planens syfte ska
ordet restaurang strykas, vilket
överensstämmer med ordalydelsen i rubriken Planerad markanvändning.

Texten har ändrats i berört avseende.
Någon restaurang kommer inte att finnas inom området. Behovet av förtäring
i samband med arrangemang m.m.
kommer att tillgodoses genom catering.
En upplysning om detta förhållande har
lagts in på plankartan.

3
UTLÅTANDE ÖVER FRAMFÖRDA SYNPUNKTER
Planförslaget har ändrats och kompletterats i de avseenden som nämns i ovanstående redogörelse.
Underhand har konstaterats att en utrymningsväg kan kan komma att krävas på den f.d. industribyggnadens norra sida, vilket kan medföra en mindre tillbyggnad. Byggrätten har därför ökats för att möjliggöra åtgärden.
Användningsområdet Tillfällig vistelse har tagits bort från beskrivningen av detaljplanens syfte och ersatts med Hantverk. Verksamhetens beteckning har ändrats till C1 Centrum, som bättre överensstämmer
med Boverkets rekommendationer för planbeteckningar.
De ändringar som gjorts bedöms inte vara av den omfattningen att förnyat granskningsförfarande
krävs.
Töreboda 2018-02-15
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

Y=186 500

Y=186 400

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet, tillika användningsgräns
Egenskapsgräns
X=6 510 000

Lr 1663-673

BJÖRKÄNG

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning s aknas,
gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är
tillåten.
MARKANVÄNDNING
Kvartersmark
Konferenser, utbildning, utställningar, teaterföreställningar, kontor och
C1
hantverk.
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GJUTAREN
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras

92

2

9:1

f

p

C1
q r

fE

f
r

UTSEENDE
Våningsantal. Högsta våningshöjd 6,5 meter
Parkering. Sk ärmtak får uppföras till en högsta totalhöjd av 3,0 meter.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ändring av dess yttre får inte
förvanska dess k araktär. Alla ändringar av byggnadernas yttre är
bygglovpliktiga.
Tillbyggnader ska anpassas till bebyggelsens kulturhistorisk a särdrag
Byggnaden får inte rivas

X=6 509 900

Färjan Lina

Utseende
Mark och gårdsbyggnader ska anpassas till huvudbyggnadens kulturhistoriska särdrag
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II
q
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Järnvägsgatan
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KANALJORDEN
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Järnvägsgatan

TA5199
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LARSBO
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UTFARTSFÖRBUD
Körbar utfart får inte anordnas. Avbrott i förbudet får göras vid befintliga
portöppningar.

TA5640
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Besöksparkering
BILDHUGGAREN 7
Grundkarta över Kv. Gjutaren
Töreboda kommun
Upprättad av Sektor Samhällsbyggnad
Kart- och mätavdelningen
i Mariestad februari 2017
Camilla Pärleborn
Gis-ingenjör

Lr 1473-613.1
GJUTAREN 4
Järnvägsgatan

Fastighetsgräns
Traktgräns
Ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Gatunamn
Bostadshus resp. uthus
Byggnad i allmänhet

Skärmtak
Vägkant
Kantsten

Skala: 1:1000
Standard Klass: II
Koordinatesystem: SWEREF 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2017-02-24

UPPLYSNINGAR
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning
ska klara en uppdämning till marknivå vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten.
Vid projektering och vid prövning av bygglov ska anvisningarna i utredningarna om risker, buller och vibrationer beaktas
(Sweco 2017-10-30)
Behovet av förtäring i samband med arrangemang m.m.
kommer att tillgodoses genom catering.

Rutnätspunkt
Polygonpunkt
Höjdkurvor

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar tio år efter det att bes lut om planens antagande vunnit laga kraft.
Rådande strandsk ydd upphävs.

Del av kvarteret Gjutaren
Töreboda tätort, Töreboda kommun

Belysningsstolpe
Elledning
E
Fiber
D
Spillvatten-, vatten- och
dagvattenledning

DETALJPLAN

Skala 1:1000 (format A3)
0

50

Upprättad i maj 2017, reviderad i februari 2018
100 m

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
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Dnr: KS 2018/0004

Riktlinje för Kvalitetsledningssystem för äldreomsorgen i

Töreboda kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Riktlinjen antas, och dess användning som grund för systematiskt kvali-

tetsarbete i äldreomsorgen godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Ledningssystemeti Töreboda kommun för äldreomsorgen har byggts upp
i ledningssystemet Stratsys, och för att underlätta navigering har en indelning gjorts utifrån lagrum och verksamhetsområde. Riktlinjen beskriver
hur
det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras med hjälp av
Stratsys.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska dessa föreskrifter tillämpas i
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten, i sådan verksamhet som omfattas av 16 § Tandvårdslagen, 31 § Hälsooch sjukvårdslagen, 6 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshind-

rade samt 3 kapitlet 3 § tredje stycket Socialtjänstlagen.

Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kapitlet Patientsäkerhetslagen.
Kvalitetsutvecklare Agneta Bakir lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och kvalitetsutvecklare

Agneta Bakirs tjänsteskrivelse den 8 december 2017

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 januari 2018, § 4
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

?}usterare

SS

][r8#

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN
AnnSofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef
Agneta Bakir
Kvalitetsutvecklare

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KS 2018/0004
Datum 2017-12-08

Vård- och omsorgsutskottet

Riktlinje för Kvalitetsledningssystem äldreomsorgen i Töreboda
kommun
Förslag till beslut
Att godkänna riktlinjen och dess användning som grund för systematiskt
kvalitetsarbete i äldreomsorgen.

Bakgrund
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
1 kap. Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av
1.
2.
3.
4.

31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
16 § tandvårdslagen (1985: 125)
6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
3 kap 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2 § Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet
som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap patientsäkerhetslagen (2010:659).
3 kap. Ansvar för och användning av ett ledningssystem
1 § Vårdgivaren/den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska
ansvara för att det finns ett kvalitetsledningssystem och att det används för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
2 § Vårdgivaren/den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska
använda ledningssystemet för att leda, kontroller, följa upp, utvärdera och
förbättra verksamheten
3 § Vårdgivaren/den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska
ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med systematisk och fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten.

Ärendet
Ledningssystemet för äldreomsorgen har byggts upp i Stratsys. För att underlätta
navigering har en indelning gjorts utifrån lagrum och verksamhetsområde.
Riktlinjen beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras med
hjälp av ledningssystemet i Stratsys.
Postadress
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon
0506-180 00 Växel

Fax
0506-180 21

E-post
kommunen@toreboda.se

Postgiro
12 09 00 – 6

TÖREBODA KOMMUN
AnnSofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef
Agneta Bakir
Kvalitetsutvecklare

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KS 2018/0004
Datum 2017-12-08

Skäl för det föreslagna beslutet
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9.)

Töreboda som ovan
AnnSofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef
Agneta Bakir
Kvalitetsutvecklare
Bilaga: Riktlinje för Kvalitetsledningssystem för Äldreomsorgen i Töreboda
kommun
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Kvalitetsledningssystem för äldreomsorgen i Töreboda kommun
1. Bakgrund
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska från och med den 1 januari 2012 tillämpas i arbetet
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet
som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453)
Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som
vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659) samt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40).
1.1 Socialtjänstlagen
1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas:
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i
samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers
egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet.
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper; Äldre människor
4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande (värdegrund).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra.
5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt,
kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
1.2 Hälso- och sjukvårdslagen
3 kap. 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård
ska ges företräde till vården.
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2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.
5 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård
uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
5. vara lätt tillgänglig.
2 § Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de
lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.
3 § Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde
och integritet börjar tillämpas, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från
individ- och samhällsetiska aspekter.
4 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
1.3 Verksamhetens grundsyn
Verksamheten grundar sig på den Nationella Värdegrunden
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda
personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och
individanpassning.

2. Syfte
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter.
Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och
säkra kvaliteten i verksamheterna. Ledningssystemet är ett system för att fastställa
principer för ledning av verksamheten. 3 2 kap. 1 § SOSFS 2011:9, 4 3 kap. 1 och 2 § SOSFS
2011:9
Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver
verksamheten ska med stöd av ledningssystemet
• planera
• leda
• kontrollera
• följa upp
• utvärdera
• förbättra verksamheten
Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs
vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i
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verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra
avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra
föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS kan
förebyggas. Därigenom ökar verksamhetens nytta för intressenterna. Det kan finnas flera
olika intressenter i en verksamhet. Inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård,
socialtjänst och verksamhet enligt LSS är det framför allt fråga om nyttan för den enskilde
individen i dennes kontakt med vården och omsorgen. Det kan också vara fråga om andra
intressenters nytta, till exempel ett medborgarperspektiv, eftersom alla har ett intresse av
att offentligt finansierad vård och omsorg bedrivs kostnadseffektivt och ges i enlighet med
gjorda prioriteringar och mål. Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt
kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att
skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt på att bedriva ett
kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer. De som bedriver verksamhet måste
skapa förutsättningar för medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet.
Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens kvalitet kan ge värdefull
information i arbetet med att säkra kvaliteten och vidareutveckla vården och omsorgen.
På så sätt blir verksamheten en lärande organisation.

3. Organisation
Kommunstyrelsen har ansvaret för äldreomsorgen och kommunens hälso- och sjukvård.
Kommunstyrelsens reglemente finns tillgängligt på hemsidan. Äldreomsorgschefen är
verksamhetschef för äldreomsorgen i Töreboda och ansvarar för ledning och fördelning av
det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med kommunstyrelsens direktiv och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Kvalitetsarbetet innebär bland annat
framtagande av riktlinjer och rutiner, genomförande av aktiviteter, samt uppföljning och
analys för verksamhetsutveckling. Kvalitetsledningssystemet skapar struktur i
kvalitetsarbetet och ger möjlighet att upptäcka risker och genomföra egenkontroller för
säkrare processer.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utövar sitt ansvar så att patienterna får en säker
och ändamålsenlig vård, ett omhändertagande av hög patientsäkerhet och god kvalitet
samt att kvalitet och säkerhet upprätthålls och utvecklas genom att planera, styra,
kontrollera, dokumentera, redovisa och utvärdera arbetet. MAS har ansvar för att, utifrån
lagrum, utarbeta och besluta om riktlinjer som behövs för den kommunala hälso- och
sjukvården. I MAS ansvar ingår även att utvärdera uppsatta mål inom hälso- och sjukvård.
MAS ansvarar för:




Att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för
patienterna
Att anmälan görs till den nämnd, som ansvarar för ledningen av kommunens hälsooch sjukvård, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
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Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355)
Att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
Att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och fungerar väl

Enhetscheferna är processägare och ansvarar för att kvalitetsarbetet bryts ned på
enhetsnivå och leder och fördelar kvalitetsarbetet inom sitt ansvarsområde. Att årligen
följa upp processer. Att skapa rutiner och checklistor som talar om hur man ska arbeta för
att följa riktlinjer och policys som är framtagna. Att riskbedöma de olika processernas
aktiviteter och att genomföra egenkontroller. Att kontinuerligt följa upp avvikelser som
rör den egna verksamheten samt att analysera risker och händelser i verksamheten ingår
också i enhetschefens ansvar.
Alla medarbetare ska kontinuerligt delta i det systematiska kvalitetsarbetet genom att
arbeta efter gällande riktlinjer och rutiner, rapportera brister och missförhållanden i
verksamheten, bidra aktivt i kvalitetsutvecklingen på enheten, samt delta i uppföljning och
analys av mål och resultat. Alla medarbetare ska vara delaktiga i de processer som är
aktuella för det dagliga arbetet och känna till och använda kvalitetsledningssystemet i
Stratsys Alla medarbetare förväntas bidra till att utveckla processerna i den egna
verksamheten gemensamt med sin chef.

4. Kvalitetsledningssystemets uppbyggnad:
Område: utgår från lagrum, övergripande policydokument eller handlingsplaner.
Processer: En process består av en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller
ett avsett resultat.
Aktiviteter: För varje process identifieras aktiviteter som ingår och dess inbördes ordning
anges. För aktiviteter anges ansvarsfördelning. Rutiner och checklistor kopplas till
aktiviteterna som tydligt anger hur de ska genomföras. I varje aktivitet anges också hur
intern eller extern samverkan kan ske.
Riskanalys: Riskanalysen är framåtblickande och syftar till att förebygga oönskade
händelser. Fortlöpande ska verksamheten bedöma om det finns risker. För tänkta risker
ska sannolikhet och konsekvens bedömas enligt matris.
Egenkontroll: egenkontroller är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de rutiner som ingår i
verksamhetens kvalitetsledningssystem. Uppföljning och analys av avvikelser ska ske
kontinuerligt

5. Synpunkter och klagomålshantering, samt rapporteringsskyldighet
Processerna kring Synpunkts- och klagomålshantering samt Lex Sarah finns beskrivna
som egna områden i kvalitetsledningssystemet. Rutin för handläggning av synpunkter och
klagomål och rutin för rapportering av missförhållanden (Lex Sarah) har beslutats av
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Kvalitetsledningssystem, Äldreomsorg
Godkänd av (Namn, Titel, Enhet )

Datum
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Revideras

Agneta Bakir
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kommunstyrelsen och är kopplade till processen respektive aktivisterna i Stratsys
kvalitetsledningssystem men finns också tillgängliga på kommunens hemsida.

6. Dokumentstyrning
Vision
Talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd.
Fastställs/godkänns av kommunfullmäktige
Policy
Ett kortfattat dokument på en övergripande nivå. En policy innehåller ett grundläggande
synsätt och viljeinriktning.
Fastställs/godkänns av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
Kopplas till områden i kvalitetsledningssystemet
Riktlinje (VAD?)
En riktlinje är ett övergripande dokument som innehåller en anvisning eller en
rekommendation för hur en lagstiftning, författning eller policy ska uppnås. En riktlinje
kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i
en viss fråga. En riktlinje kan vara intern eller extern t e x mellan kommunen och Västra
Götalandsregionen
Fastställs/godkänns av verksamhetschef eller MAS
Kopplas till processer i kvalitetsledningssystemet
Rutiner (HUR?)
En rutin talar om hur aktiviteter ska utföras utifrån t e x riktlinje. Som stöd kan finnas
checklistor, mallar, blanketter eller instruktioner.
Fastställs/godkänns av verksamhetschef, MAS eller ansvarig enhetschef
Kopplas till aktiviteter i kvalitetsledningssystemet
Handlingsplan
En handlingsplan är sammanställning av aktiviteter som tillsammans ska leda till att
uppnå mål. Den visar konkret vad som ska göras inom ett visst område, vem eller vilka
som ansvarar uppgiften, samt när det ska vara klart alternativt när det ska följas upp.
Fastställs/godkänns av Verksamhetschef/MAS/enhetschef beroende på nivå
Ett resultat av riskbedömning som ka ligga till grund för egenkontroll
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7. Uppföljning och kvalitetssäkring

Äldreomsorgschefen i samråd med enhetscheferna och MAS ansvarar för
att årligen följa upp verksamheten i en kvalitetsberättelse för äldreomsorgen och en
patientsäkerhetsberättelse för kommunens hälso- och sjukvård.
I kvalitetsberättelsen ska bland annat följande ingå:
 Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår
 Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
 Vilka resultat som uppnåtts
I Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat följande ingå:
 Hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § Patientsäkerhetslagen har varit fördelat
 Hur patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts upp och
utvärderats
 Hur samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas
av vårdskada
 Hur risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap Patientsäkerhetslagen
 Hur rapporter enligt 6 kap. 4 § Patientsäkerhetslagen har hanterats
 Hur inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § som har betydelse för
patientsäkerheten har hanterats.
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Dnr KS 2016/291

Besvarandp av motion om Fritidsbank

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med den utredning som
gjorts av utbildnings- och kulturverksamheten, samt av sammanställningen med svar från andra kommuner.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att införa en
Fritidsbank i Töreboda kommun, bilaga. I motionen yrkas;
* att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun
att man kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur
de har infört det i samarbete med idrottsrörelsen.

Fritidsbanken är en plats där man kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till sportaktiviteter samt att bidra till en hållbar mi5ö där man på allvar tar tillvara på saker som inte används. Fritidsbanken är bra för folkhälsan och mi5ön.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 att återremittera ärendet
till Utbildnings- och kulturutskottet.

Utbildning och kultur har utrett möjligheterna att införa en fritidsbank i
kommunen och kommit fram till följande:

* En fritidsbank skulle kunna inrymmas i lediga lokaler intill Björkängens
kök som kommunen i dagsläget hyr.
*

Öppettider kan vara ca 6 tim./v.

*

Fritidsbanken kan bemannas av Kanalslussen.

@

In och utlämning av fritidsutrustning samt renovering av utrustning

*

sker genom Kanalslussen i befintliga lokaler.
Kostnad för arbetskraft beräknas till 30 000 kronor per år.

Kommuner i närheten har kontaktats och deras fritidsbankar bedrivs till

övervägande del genom olika arbetsmarknadsprojekt och bidragstjänster.

Öppettider varierar mellan 2-6 dagar per vecka, se bilaga till Utbildnings-

Justerare
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och kulturutskottets protokoll. Kontakt med Sisu har tagits och de kan bidra med rådgivning men inte ekonomiskt.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg och kvalitetsutvecklare
Marianne Gerdin föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med den utredning som gjorts av utbildnings- och kulturverksamheten, samt av sammanställningen med svar från
andra kommuner.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 129

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 9
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdins tjänsteskrivelse den 10 april 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 1 juni 2017, § 46
Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017, § 231
Barn- och utbildningschefen Marita Friborgs och kvalitetsutvecklare
Marianne Gerdins tjänsteskrivelse den 14 december 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 januari 2018, § 4
Barn- och utbildningschefens och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse
den 29 januari 2018
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S) med instämmande av Kenneth Carlsson (S): 30 000
kronor anslås ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till att inrätta en
Fritidsbank på prov i Töreboda kommun under 2018.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Utvecklingsutskottets förslag och Lars-

Åke Bergmans (S) yrkande och fföner att kommunstyrelsen antar
Utvecklingsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner fö5ande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Utvecklingsutskottets förslag.

Nej-röst för bifall till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.

!
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forts. Ks § 59
Omröstningsresultat

Med nio ja-röster för Utvecklingsutskottets förslag mot sex nej-röster för

Lars-Åke Bergmans (S) yrkand; antar kommunstyrelsen
Utvecklingsutskottets förslag.

Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Magnus Dimberg (M), Marlene
Näslin (M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla
Johansson (C), Gunilla Fransson (L), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg
(M).

Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Ewa Ewaldson (S), Johan Cord (S),
Peter Granath (S), Kenneth Carlsson (S) och Bo Andersson (S).
Bilaga Ks § 59/18
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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Frår:

Mariana Franken

Skic«at:

den 28 november 2016 08:54

rill

Kristina Roslund Berg
VB: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun

rmie:

)l)ma kj '<Oi5b(?

-Ursprungligt meddelande-----

:rån: Anne-Charlotte Kartsson [mailto:lotta bun@hotmaii.coml
ikiclat: den 26 november 2016 15:10

ill: Lars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Frankfö <mariana.franken@toreboda.se>; Hans

-horsell <hans.thorsell@toreboda.se>

me: Motion om att införa en Fritidsbank i yår kommun
Motion om att införa en Fritidsbank i yår kommun

Efter att sett på Västnytt och deras reportage om Fritidsbanken i 18 olika kommuner, så tyckte jag att detta vore

något för vår kommun.

Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport och fritidsprylar kostnadsfritt, ungefär som när du lånar en bok på
ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande . Samt att bidra till en hållbar miljö

där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av.

l Uppsala län bestämde man sig för att införa detta i varje kommun. Man arbetar efter en modetl som bygger helt på

lokala förutsättningar.

I Skövde kommun drivs Fritidsbanken av Västergötlands idrottsförbund tillsammans med Skövde kommun och
Västra Götalandsregionen . Här kan man komma och låna sport och fritidsutrustning kostnadsfritt.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :
- att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun

- att man kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur de har infört det i samarbete med
idrottsrörelsen
Töreboda 161125

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna

.y4t(2 - Årz2 (-Je 4y24
Skickat från min iPad
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Kommunfullmäktige

Motion om fritidsbank
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med den utredning som gjorts
av utbildnings- och kulturverksamheten, samt av sammanställningen med svar
från andra kommuner, se bilaga.

Bakgrund
Anne-Charlotte Karlsson, (S) har lämnat in en motion om att införa en
Fritidsbank i Töreboda kommun. I motionen yrkas:



att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun
att man kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur
de har infört det i samarbete med idrottsrörelsen

Sammanfattning av ärendet
Fritidsbanken är en plats där man kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till sportaktiviteter och
en meningsfull fritid samt att bidra till en hållbar miljö där man tar tillvara på
saker som inte används. Fritidsbanken är bra för folkhälsan och miljön.

Skäl för det föreslagna beslutet
Utbildning och kultur har utrett möjligheterna att införa en fritidsbank i
kommunen och kommit fram till följande:


En fritidsbank skulle kunna inrymmas i lediga lokaler intill
Björkängens kök som kommunen i dagsläget hyr.



Öppettider kan vara ca 6 tim./v



Fritidsbanken kan bemannas av Kanalslussen



In och utlämning av fritidsutrustning samt renovering av utrustning
sker genom Kanalslussen i befintliga lokaler.



Kostnad för arbetskraft beräknas till 30 000 kronor per år

Kommuner i närheten har kontaktats och deras fritidsbankar bedrivs till
övervägande del genom olika arbetsmarknadsprojekt och bidragstjänster.
Öppettider varierar mellan 2-6 dagar per vecka. Se bilaga.
Kontakt med Sisu har tagits och de kan bidra med rådgivning men inte
ekonomiskt.
Töreboda 2018-01-29
Marita Friborg
Barn- och utbildningschef

Marianne Gerdin
Kvalitetsutvecklare

Bilaga Sammanställning av svar från kommuner i närheten

Marianne Gerdin
Kvalitetsutvecklare

Fritidsbank
Frågor som ställts till de olika fritidsbankerna i vårt närområde:
• Vilken typ av lokal finns fritidsbanken i?
• Hur ser bemanningen av fritidsbanken ut?
• Hur stor är utlåningen?
• Har ni inlämning på andra platser än vid själva fritidsbanken?
• Vad hade ni med facit i hand gjort annorlunda då ni startade er fritidsbank?

Kommun Lokal

Bemanning

Insamling

Tibro
Nora
Lidköping
Örebro
Karlskoga
Skövde
Borås

Lönebidragstjänst
En person "extratjänst"
Projektledare 50% , a-projekt
Arbetsmarknadsprojekt heltid
100 % bekostas av kyrkan
Sports for you, a-projekt, frivilliga
Arbetsmarknadsprojekt 8 tjänster

Låda vid lokalen
4 dagar per vecka
Lokalen & återvinningsc. 2 dagar per vecka
Lokalen
3 dagar per vecka
Lokalen
Öppnar februari 2018
Kyrkan och återvinningsc. 2 dagar, fler under lov
Lucka i ytterdörren
Torsdag 16-18
Lokalen
6 dagar per vecka

75 kvadrat industriområde
65 kvadrat skyddsrum skola
Lokal i ishallen
50 kvadrat rivningskontrakt
Bostadsbolagets lokal gratis
55 kvadrat källare
En hyrd och en kommunal

Öppettider

Antal lån 2017

1100
3000
2400
7000 (2016)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mariana Frankén
den 28 november 2016 08:54
Kristina Roslund Berg
VB: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun

-----Ursprungligt meddelande----Från: Anne-Charlotte Karlsson [mailto:lotta_bun@hotmail.com]
Skickat: den 26 november 2016 15:10
Till: Lars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Frankén
<mariana.franken@toreboda.se>; Hans Thorsell <hans.thorsell@toreboda.se>
Ämne: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun
Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun
Efter att sett på Västnytt och deras reportage om Fritidsbanken i 18 olika kommuner, så tyckte jag att
detta vore något för vår kommun.
Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport och fritidsprylar kostnadsfritt, ungefär som när du lånar
en bok på ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande . Samt att
bidra till en hållbar miljö där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av.
I Uppsala län bestämde man sig för att införa detta i varje kommun. Man arbetar efter en modell som
bygger helt på lokala förutsättningar.
I Skövde kommun drivs Fritidsbanken av Västergötlands idrottsförbund tillsammans med Skövde
kommun och Västra Götalandsregionen . Här kan man komma och låna sport och fritidsutrustning
kostnadsfritt.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :
- att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun
- att man kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur de har infört det i samarbete
med idrottsrörelsen
Töreboda 161125
Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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Dnr KS 2017/0412

Medborgarförslag om Annexet vid Vikaskogs Herrgård i
Beateberg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att hyra Annexet vid
Vikaskogs Herrgård i Beateberg för vård, omsorg, serviceboende, hospice
eller liknande social kommunal verksamhet. Motiveringen till avslaget är
att det inte finns behov eller efterfrågan av sådan verksamhet i Beateberg.
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.

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget om Annexet vid
Vikaskogs Herrgård i Beateberg till kommunstyrelsen för beredning. Efter
avstämning hos berörda verksamheter är slutsatsen att det inte finns något behov av föreslagen verksamhet i Beateberg. Orsaken är att det saknas
efterfrågan hos berörda kommuninvånare.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 november 2017, § 129
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2018, § 12
Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare
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Kommunfullmäktige

Medborgarförslag om Annexet vid Vikaskogs Herrgård i
Beateberg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att hyra
annexet vid Vikaskogs Herrgård i Beateberg för vård, omsorg, serviceboende,
hospice eller liknande social kommunal verksamhet. Motiveringen till avslaget
är att det inte finns behov eller efterfrågan av sådan verksamhet i Beateberg.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslag om annexet vid
Vikaskogs Herrgård i Beateberg remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
Efter avstämning hos berörda verksamheter är slutsatsen att det inte finns
något behov av föreslagen verksamhet i Beateberg. Orsaken är att det saknas
efterfrågan hos berörda kommuninvånare.

Töreboda 2018-01-02

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga:
Medborgarförslag om Annexet vid Vikaskogs Herrgård i Beateberg.
Beslutet ska skickas till:

Från:

2017«11-24
Dnr

Till:

Töreboda kommun
Kommunledningskontoret

Medborgarförslag

Box 83
545 22 Töreboda

FÖRSLAGET:

Vi föreslår att Töreboda kommun hyr Annexet vid Vikaskogs Herrgård i Beateberg i syfte att bedriva
vård, omsorg, serviceboende, hospice eller liknande social kommunal verksamhet.
Annexet är en byggnad på ca 600 kvm som är byggd för vård/omsorg ändamål. Fastigheten är i
mycket gått skick och genast inflyttningsbar. Här finns det tretton boenderum, bra
personalutrymmen, rymliga och fina gemensamma utrymmen och serviceutrymmen. Dessutom finns
det ett stort inrett motionsrum och en föreläsningssal.
Det finns gott om parkeringsplatser, en del med elkontakt för motorvärmare. Fastigheten finns i en
fin trädgård med naturpark omkring med goda möjligheter till utevistelse och uteaktiviteter.
Fastigheten har en ny värmeanläggning och nytt avlopp. Inflyttning kan ske omgående.
MOTIVERING:
Vi anser att det blir billigare för kommunen att hyra lämpliga lokaler av oss än att bygga nytt. Det är
inte ekonomiskt försvarbart att bygga nya lokaler för samma ändamål när det redan finns
ändamålsenliga lokaler i kommunen.
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Kommunstyrelsen

Förvärv av fastigheten Töreboda Björkäng 9:4
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Björkäng 9:4 av
Töreboda Björkäng 9:4 AB för 1 850 000 kronor och på villkor i övrigt
som kommunstyrelsen äger bestämma.
2. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.
3. Investeringsbudgeten 2018 utökas med 2 000 000 kronor, varav
150 000 kronor finansierar stämpelskatt och lösa inventarier.
4. Tillkommande kapital- och driftkostnader inryms i budgetramen för
Ledning och utveckling.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Köpeskilling för Björkäng 9:4, med adressen Järnvägsgatan 2A, 545 31
Töreboda, uppgår till 1 850 000 kronor. Finansiering av fastighetsförvärvet
sker genom ianspråktagande av eget kapital.
Tillträdesdag är 2018-04-16 eller annat datum enligt överenskommelse.
Genomsnittlig årlig kapitalkostnad beräknas till cirka 100 000 kronor.
Tillkommande årlig driftkostnad uppskattas till 300 000 kronor. Intäkterna är
för närvarande 220 000 kronor. Beräknad årlig nettokostnad blir med
nuvarande hyresintäkter 180 000 kronor.
Fastigheten är placerad nära centrum och Göta kanal. Fastighetens stomme
bedöms vara i gott skick, men en besiktning av fastigheten måste göras innan
köpet verkställs. Fastighetens mark har en viktig strategisk roll för kommande
utbyggnad av gång- och cykelväg, samt för ny bro över Göta kanal.
Det finns lediga lokaler i fastigheten. Dessa kan vara lämpliga för mindre
företag och föreningar.
Töreboda 2018-02-13

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Beslutet ska skickas till:
"[Skriv text här]"

