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Ks § 63

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marianne AspHenrysson (C).
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Dnr KS 2016/0231

Årsredovisning 2016 för Töreboda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning
2016 för Töreboda kommun.
2.

Av årets resultat avsätts 3 878 000 kronor till resultatutjämningsreserven.

3.

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i
driftbudgeten 2016 om sammanlagt 675 000 kronor till år 2017, bilaga.

Överföringen finansieras via kommunens finansförvaltning 2017.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna för granskning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat förslag till årsredo-

visning 2016 för Töreboda kommun. Årets verksa-mhet uppvisar ett ekono-

miskt resultat på + 11,3 miljoner kronor, vilket är något lägre jämfört med
föregående år (+12,5 miljoner kronor). Resultatet motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatet.

Det redovisade resultatet inkluderar en nedskrivning av fiber/bredband på
landsbygden (8,2 mnkr) samt avsättning för sluttäckning/deponi (1 mnkr).
Kvarvarande medel, avseende tillfälligt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen som utbetalades i december 2015, uppgår vid årsskiftet till
7,2 mnkr. Dessa medel har inte intäktsförts år 2016 i enlighet med rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning).
Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett överskott uppgående
till +3,8 mnkr. Det ekonomiska resultatet inom olika verksamheter visar såväl
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överskott som underskott. De verksamheter som redovisar störst öyerskott

gentemot budget är Utbildning och Individ- och familjeomsorg. De verksamheter som redovisar störst underskott gentemot budget är Arbetsmarknadsåtgärder och LSS-verksamhet.

Under året har 33,9 mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en lägre investeringsnivå jämfört med föregående år (42,3 mnkr
år 2015). Bland större investeringsprojekt kan nämnas renovering/ombyggnation av Centralskolan samt investeringar vid Idrottshallen.

Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge kommunstyrelsen föra över resultat i driftbudgeten 2016 om sammanlagt 675 000
kronor till år 2017. Överföringen finansieras via kommunens finansförvaltning. Förslag till överföring framgår av bilaga. Orsaker till 2016 års resultat
redovisas i årsredovisningen.

Ekonomichef Anders Bernhall och kommunchef Per-Ola Hedberg lämnar en
redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 221
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 11
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 17 februari 2017

Ekonomikontoret, Årsredovisning 2016, Töreboda kommun den 22 februari
2017

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2017

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att uppföljning av statsbidrag inom flyktingmottagande redovisas i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Bilaga Ks § 64/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Specifikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2017

:?l
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Budget Resultat Varav Justerat Överi6rs'

F Verksamhet/Kf)s ramnivå

2016 2016 opåverkbart resultat till20l7

Kommunstyrelsens verksamheter

l

Politisk ledning
Ledningsverksamhet '
Utveckling, näringsliv, turism mm ' '
Kostenheten '

5310

i

0

372

7240 611 0 611 250
-103

16

0

16

Hälften av överfört överskott 2015.

Pla?- och exploatering, Näringsliv och Turism.

0

47128 2470 0 2470 0

101599 2385 0 2385 0

Grundskola

Anmärkning

0

13 655 -168 -270 102 50

Barnomsorg

l

372

Stora bidrag för nyanlända och asylsökande gör att det
inte är möjigt att bedöma verksamhetens påverkan
på resultatet. Stora bidrag förväntas även 2017.
Se anmärkning barnomsorg.

46797 -256 -256 0 0 Interkommunala ersättningar

Gymnasieskola
"-

'-'

Vuxenutbildning

l

i

'

-'--

'

"--'

1 123 -1 474 -1 130 -344 0

Interkommunala ersättningar. För övrigt medger inte
redovisningen möjlighet att bedöma verksamhetens
påverkan på resultatet.

Ärbetsmarknadsåtgä;d'ffir

, 2504 -1546 0 -1546 0 Rea6visningen visar att en del av underskottet borde
överföras till 2017, men underlag för en bra analys
saknas. Uppmärksamhet 2017 är nödvändig.

Fritidsverksamhet

7137 -514 0 -514 0

Kulturverksamhet

6764

Fe!b'udgeterade M6ntnadffir för vatten och avlopp?
Verksamhetens påverkan går inte att bedöma.

lndivid- och familjeomsorg

99

0

99

0

34 454 1938 0 1938 150

Överskott täcker underskott fö-r'fritidsverksamheten.

Huvuddelen av IFO är inte påverkbart på kort sikt.
Familjecentralens överskott är 325 tkr o påverkbart.

Äldreomsorg
LSS-verksamhet

Summa verksamheter '

109325 459 0 459 225
61519 -1756 0 -1756 0
444 452 2 636 -1 656 4 292 675
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Dnr KS 2017/0056

Omliii'l
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av driftsmedel från 2016 till 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av driftbudgetanslag från
2016 till 2017, uppgående till 800 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta Ledningsoch styrprinciper 2015. I principerna anges bland annat att resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige för varje nämnd
och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för överföring av
ett överskott av resultatet är följande:
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer
3. Ej felaktiga budgetantaganden
Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ombudgetering av driftbudgetanslag från 2016 till
2017, uppgående till 800 000 kronor. Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2016 budgeterades ett resultat uppgående till 7 400 000 kronor. Resultatet i20l6 års bokslut uppgick till 11 300 000 kronor, det vill säga
3 900 000 kronor bättre än budgeterat. Av dessa medel föreslås 800 000 kronor ombudgeteras till 2017. De ombudgeterade medlen ska användas till personalbefrämjande åtgärder under 2017.
Ekonomiberedningen beslutade den 15-16 februari 2017 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ombudgetering av driftbudgetanslag från 2016 till 2017, uppgående till 800 000 kronor.

Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 13 februari 2017
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 13

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0056

Ombudyptering av investeringsmedel från 2016 till 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsprojekt från

2016 till 2017 med totalt 28 753 700 kronor med fördelning enligt ekonomichefens förslag, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta Ledningsoch styrprinciper 2015. I principerna anges bland annat att resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige för varje nämnd
och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för överföring av
ett överskott av resultatet är fö5ande:
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer
3. Ej felaktiga budgetantaganden

Investeringsbudgeten år 2016, inklusive ombudgeteringar från föregående
år, uppgick till 62 231700 kronor. Under året har 33 870 900 kronor förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående till 28 360 800 kronor,
föreslås att 28 753 700 kronor ombudgeteras till 2017.
Orsaken till att ett större belopp föreslås ombudgeteras än den sammanlagda
summa som fanns kvar vid årsskiftet är att det under året finns avslutade in-

vesteringsprojekt som överskridit sin ram.
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91
Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 25
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 med bilagor
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 12
Kommunchefens e-postmeddelande den 17 februari 2017
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 24 februari 2017
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Ekonomiberedningen beslutade den 15-16 februari 2017 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till ombudgeteringar av investeringsobjekt från 2016 till 2017 med totalt 28 493 500 kronor
med fördelning enligt ekonomichefens förslag.
Ekonomichefen föreslår den 24 februari 2017 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att godkänna ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2016 till 2017 med totalt 28 753 700 kronor.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker överföringen av investeringsmedel.
Bilaga Ks § 66/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
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Bilaga till Ks E3 66/17

Förslag till ombudgeteringar från 2016 till 2017
Ansvar Budget20l6 Bokslut20l6 Awikelse

Ombudgetering

Kommunstyrelsen 3 300 000 1 447 927 1852 073

2 244 500

Tekniska verksamheter 53 695 000 29 841 094 23 853 906

24 594 500

12120 Fastighetsavdelningen 27 877 000 19 524 713 8 352 287

s 837 000

12130 Gatuavdelningen 8 571 000 4 646 431 3 924 569

4 090 900

12140 VA-avdelningen 17 247 000 5 669 950 11577 050

11 666 600

Barn- utb. fritid och kultur 1926 300 1506 166 420 134

420 000

Vård och omsorg 1310 400 1075 742 234 658

494 700

It-nämnd 2000000 0 2000000

1000 000

Totaler 62 231 700 33 870 929 28 360 771

28 753 700

Uppdaterad 2017-02-24

TÖRE80D.A KO/Q,%At,IN
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Dnr KS 2016/0301

Information om direktiv och preliminära ramar för driftbudget och
investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret;
att ta fram underlag avseende inköp eller leasing av informationsskyltar,
att ta fram beredningsunderlag avseende flyttning av LINA enligt redovisat förslag vid ekonomiberedningens sammanträde, samt kostnad och utformning av en ny snygg "vinterbro",
att göra en översyn av de finansiella målen samt
att göra en översyn av alla taxor och avgifter exklusive avgifter som
administreras av MTG:s gemensamma nämnder.

*

*

*

@

2.

Med utgångspunkt från ekonomiberedningens förslag till budget 2018
ger kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
beredningsförslag för planperioden 2019-2020.

3.

Uppdragen ska vara klara till ekonomiberedningens dialogdag den 11
april 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2016 att anta upprättat förslag till tidplan för budgetprocess, budget 2018 och plan 2019-2020.
Ekonomiberedningen har inlett investeringsberedning den 7 februari 2017
och beslutade ge kommunledningskontoret följande uppdrag;
att ta fram underlag avseende inköp eller leasing av informationsskyltar.

J

att ta fram beredningsunderlag avseende flyttning av LINA enligt redovisat förslag, samt kostnad och utformning av en ny snygg "vinterbro",
att göra en översyn av de finansiella målen samt
att göra en översyn av alla taxor och avgifter exklusive avgifter som administreras av MTG:s gemensamma nämnder.
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Uppdragen ska vara klara till ekonomiberedningens dialogdag den 11 april
2017.

Ekonomiberedningen har genomfört budgetupptakt den 15 och 16 februari
2017 och beslutade att ge kommunledningskontoret fö5ande uppdrag;
Grundförslaget till driftbudgetramar 2018 för respektive verksamhet framgår av bilaga (till ekonomiberedningens protokoll).
Antalet invånare vid beräkning av skatteintäkter ska vara 9 400.
Lägga in den nya skatteprognosen 2017-02-16 i förslaget.
Ta fram ytterligare förslag till ekonomiberedningen som innebär
att budgeterat resultat blir 7,4 miljoner kronor.

*

*

*

*

Kommunchefen och ekonomichefen skriver att ekonomiberedningens uppdrag bör kompletteras med ett uppdrag avseende planperioden 2019-2020.
Kommunchefen och ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen besluta att
med utgångspunkt från ekonomiberedningens förslag till budget 2018 ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beredningsförslag för
planperioden 2019-2020. Uppdraget ska vara klart till ekonomiberedningens
dialogdag den 11 april 2017.
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 379
Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 5
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 9
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse den 22 februari 2017

Expedieras till;
Kommunchefen
Ekonomichefen

Ekonomiberedningen
Sekreteraren
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Dnr KS 2017/0071

Pr6va om verksamhptpn i kommunpns bolag varit förenlig med
ändamålet och utförts inom befogenheterna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bedömer att Törebodabostäder AB och VänerEnergi AB
har bedrivit sina verksamheter 2016 i enlighet med det fastställda ändamålet
och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 bland annat att lägga
till följande text till kommunstyrelsens reglemente;
Styrelsen ska årligen, i samband med behandlingen av kommunens årsredovisning i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
kommunala bolag styrts upp. I kommunallagen, 6 kapitlet, § 1 och § la framgår att kommunstyrelsen årligen samti särskilt beslut ska pröva om bolaget
har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet och
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska redovisa sin bedömning till kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 136
Törebodabostäder AB:s skrivelse den 28 februari 2017

VänerEnergi AB:s skrivelse den 28 februari 2017
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2017

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen bedömer att Törebodabostäder AB och VänerEnergi AB har bedrivit sin verksamhet 2016 i enlighet med det fastställda ändamålet och inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att informationen läggs till handlingarna.

S
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Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Törebodabostäder AB

VänerEnergi AB
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Dnr KS 2015/00217

Utvärdering av hur den tillköpta trafiken använts
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret;
att tillsvidare fortsätta att tillköpa den anropsstyrda turen mellan

*

Mariestad och Töreboda och
* att annonsera om turen.

Pengar till bussturerna finns upptagna i årets budget.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2015 följande;
Under förutsättning att erforderliga medel tas upp i budget 2016 uppdrar
kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att teckna avtal med
Västtrafik AB om tillköp av två anropsstyrda turer på linje 504 måndagfredag under en försöksperiod på ett år. En tur med passning till X2000tåget till Stockholm på morgonen och en tur med passning till X2000-tåget från Stockholm på kvällen. 138 000 kronor, tas upp till trafiken i förslaget till budget 2016. Förlängningen av försöksperioden finansieras ge-

*

nom reserven.
@

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att tillfråga
Mariestads kommun om att vara med och delfinansiera en del av kostnaden för trafiken.

*

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utvärdera
hur trafiken använts vid försöksperiodens utgång.

Efter förfrågan från Töreboda kommun tillhandahåller Västtrafik AB från och
med den 13 december 2015 en anropsstyrd tur på linje 504 på morgonen
måndag-fredag, med avgång från Mariestad kl. 06.05 och ankomst till
Töreboda kl. 06.25, vilket ger passning till SJ:s snabbtåg till Stockholm med

avgång cirka 06.37. Västtrafik tillhandahåller också en anropsstyrd tur på
samma linje från Töreboda till Mariestad på kvällen som ansluter till snabbtåget från Stockholm. Den avtalade ersättningen för ett helt år är 69 420 kronor
per tur.
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Sedan starten i december 2015 och under 2016 har antalet resor varit 188

stycken. 70 % av resorna sker på kvällsturen mellan Töreboda-Mariestad.
91 % av resorna sker till eller från Töreboda resecentrum. De flesta reser på

någon form av förbetalt färdbevis eller periodkort. Den totala kostnaden uppgår till 46 170 kronor.
Mariestads kommun delfinansierar eftermiddagsturen mellan Töreboda och
Mariestad med 50 %. Kostnaden för Mariestads kommun blir

0,7*46 170 /2=16 159 kronor, då 70 % av resorna sker på kvällsturen mellan
Mariestad och Töreboda. Kostnaden för tillköpen på de anropsstyrda turerna
blir för Töreboda kommun cirka 30 000 kronor.

Beslutsunderlag

Ekonomiberedningens protokoll den 27 oktober 2015, § 29
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 314
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 27 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 25
Trafikhandläggaren föreslår i tjänsteskrivelse den 27 januari 2017 kommunstyrelsen besluta att tillköpen av den anropsstyrda turen mellan Mariestad
och Töreboda fortsätter tillsvidare. En annonsering av turen ska också göras.

Trafikhandläggaren skriver att snabbtågstoppen är viktiga för Töreboda
kommun. Att ha bra resmöjligheter mellan Töreboda och Stockholm är viktigt
både för näringsliv och för arbets- och studiependlande. Att kunna visa på att
det finns bra kommunikationer till och från Töreboda är också viktigt för att
få en positiv befolkningstillväxt i kommunen. För att kommunen även fortsättningsvis ska ha möjlighet att behålla snabbtågstoppen är det viktigt att
det är många resande vid dessa tidpunkter varför en fortsatt satsning på den
anropsstyrda turen bör göras.

Expedieras till;
Kommunchefen
Informations- och turistchefen

Trafikhandläggaren
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/0181

Återrapporteringavupp:I efterMedborgarundersökning20l6
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vid nästa revidering av målpaketet beakta medborgarundersökningens frågeställningar och
vid behov införliva dem i begäran, åtagande och styrmått.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att fastställa driftbudget
2016. I budgeten anslogs 50 000 kronor till en Medborgarenkät. I den reviderade budgeten, vilken kommunfullmäktige fastställde den 30 november 2015,
kvarstod beloppet.
Töreboda kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning våren 2016.
Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2016. Ett
urval på 600 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade
43 procent enkäten.

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI).
Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och
dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare.
Medborgarundersökningen omfattar tre olika delar med varsitt helhetsbetyg,
Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och
leva på, helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter och helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII),
med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera
mellan O och 100. Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen
för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".
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Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Töreboda kommun som en plats att bo och leva på blev 57.
För Töreboda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder samt Arbetsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget
Nöjd-Region-Index.
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur
medborgarna bedömer kommunens verksamheteri Töreboda kommun blev
56. För Töreboda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för
verksamheterna Stöd för utsatta personer, Kultur, Gång- och cykelvägar samt
Miljöarbete som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med
kommunen, blev 57 i Töreboda kommun.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Töreboda kommun blev 45.
För Töreboda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget NöjdInflytande-Index.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2016 följande;
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret, tekniska
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden att gå igenom medborgarundersökningens förslag på prioriterade förbättringsområden inom sina
respektive ansvarsområden. För kommunledningskontoret handlar det
om att jämföra dessa med begäran, åtaganden och aktiviteter som finns
angivna i kommunens rapporteringssystem Stratsys. För nämnderna
handlar det om att jämföra med måldokument, strategier och aktiviteter,
detta för att säkerställa att vi jobbar med att utveckla rätt saker i kommu-

*

nen.
*

Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen med förslag på eventuella åtgärder och tidplan senast den 10 december 2016.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2015, § 58
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 125
SCB:s medborgarundersökning våren 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 154
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 288
Verksamhet Miljö- och byggs återrapport den 12 december 2016
Tekniska nämndens protokoll den 13 december 2016, § 245
Justerare
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Kommunchefens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 26
Verksamhet Mi5ö- och bygg ger följande återrapportering till kommunstyrelsen i Töreboda;

Verksamheten har gått igenom medborgarundersökningens förslag till prioriterade förbättringsområden. Verksamhet miljö-och byggs del gäller området
miljöarbete. Det föreslagna området stämmer överens med miljö-och byggnadsnämndens beslut att tillhandahålla miljöstrategiska tjänster till MTG
kommunerna.

Tekniska nämnden beslutade den 13 december 2016 att ge följande återrapportering till kommunstyrelsen i Töreboda;
Tekniska nämnden har gått igenom medborgarundersökningens förslag till
prioriterade förbättringsområden. För Tekniska nämndens del gäller det området Gång- och cykelvägar. Det föreslagna området harmoniserar med
Tekniska nämndens måldokument där mål 1 för 2017 är att "Öka säkerheten

för den oskyddade trafikanten". Aktiviteter under år 2017 för att nå målet är
att åtgärda minst två stycken GCM-passager i Töreboda.
Utöver detta deltar verksamhet teknik i framtagandet av en cykelvägnätsplan
för Töreboda kommun.

Kommunchefen skriver att verksamheten Miljö och Bygg har inkommit med
tjänsteskrivelse avseende det prioriterade förbättringsområdet miljöarbete.
Planering pågår för en rekrytering till kommunledningskontorets utvecklingsenhet och en del av tjänsten bör vara inriktad på att driva förbättringsarbete för kommunens mi5öarbete. Tekniska nämnden har inkommit med beslut avseende det prioriterade förbättringsområdet gång- och cykelvägar.
För övriga prioriterade förbättringsområden i medborgarundersökningen är
läget följande:
Bostäder: Flera detaljplaner, bland annat Kanalparken, har tagits fram och för
Kanalparkens första bostäder har projektering påbörjats. Målsättningen är att
de första lägenheterna ska bli inflyttningsklara till sommaren 2018.
Trygghet: I2018 års budget finns 100 000 kronor för trygghetsskapande åtgärder. Säkerhetssamordnarna tillsammans med Barn- och utbildningschefen
och Socialchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder.
Flera trygghetsskapande aktiviteter, både offentliga och ideella, pågår.
Arbetsmöjligheter: 2016-05-30 antog kommunfullmäktige Näringslivsprogrammet. Programmet fokuserar på de uppgifter som kommunen kan bistå
med som offentlig aktör för ett gott företagsklimati kommunen. Det handlar
om mål, åtagande och aktiviteter där kommunen är enskild huvudman eller
samverkar med andra parter inom privat- och offentlig sektor.

'?Justerare

/X,<Mmt

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-0 3 - Ol

109

forts. Ks § 70

Stöd för utsatta personer: Socialtjänsten och elevhälsan har fått stora utökningar av sin budget 2016 och 2017. Socialchefen och Barn- och utbildnings-

chefen har av kommunstyrelsen i juni 2016 fått i uppdrag att gemensamt utveckla verksamheterna så att risker minskas för att barn och ungdomar ska
fara illa.

Kultur: Frågeställningarna som rör kultur är tre i medborgarundersökningen.
Fråga 1 gäller biblioteksverksamheten och där får verksamheten ett bra betyg. Fråga 2 gäller konst- och utställningsverksamheter och fråga 3 teaterföreställningar och konserter. Svaren för båda dessa ger ett lägre betyg, vilket
drar ned det sammanlagda. Om frågan hade ställts bredare så är det möjligt
att kulturverksamheten fått ett bättre betyg.

Expedieras till;
Kommunchefen
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0211

IJppfölgning av 2016 års granskningsplaner för internkontroll
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppfö5ningen av granskningsplaner för internkontrollen år 2016 för kommunövergripande verksamhet, Vård och omsorg
samt Utbildning och kultur.
Sammanfattning av ärendet

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutade enligt förslag beslutade kommunstyrelsen den 4 november 2015 att uppdra till verksamheterna
upprätta förslag till granskningsplaner vilka ska presenteras för kommunstyrelsen senast i februari år 2016. Granskningsplanerna utgår från verksamhetsområdena Kommunövergripande, Vård och omsorg samt Utbildning och
kultur. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, enligt kommunstyrelsens förslag, att anta upprättat förslag till reviderat internkontrollreglemente/handbok för internkontroll.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 att anta upprättade förslag
till granskningsplaner för internkontrollen år 2016 för kommunövergripande
verksamhet, Vård och omsorg samt Utbildning och kultur.
Enligt handboken för internkontroll, § 4 sammanställer kommunchefen samtliga verksamhetschefers uppföljningar och redovisar därefter kommunens
övergripande resultat till kommunstyrelsen i februari månad.
Resultatet ska överlämnas till revisorerna. Verksamhetschefer upprättar uppfö5ning av granskningsplan på uppdrag av kommunchefen. Uppfö5ningen ska
innehålla fö5ande delar:
Risk/kontrollområde
Kontrollmoment
Resultat av kontrollen

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i
kommunorganisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av
lagar och föreskrifter. I begreppet internkontroll ingår också bevaka att
fastställda riktlinjer följs.
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Kommunchefen redovisar i tjänsteskrivelse den 29 januari 2017 med bilagor
uppföljning för respektive område.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 142
Handbok för intern kontroll, Töreboda kommun

Kommunstyrelsens protokoll den 3 februari 2016, § 33

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 januari 2017 med bilagorna, Kommunövergripande - uppfö5ning för personalområdet 2016, Komrriunövergripande - uppfö5ning för ekonomiområdet 2016,

Vård och omsorg - uppfö5ning av granskningsplan 2016 och
Utbildning och kultur - uppfö5ning av granskningsplan 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 27
Expedieras till;
Kommunchefen
Ekonomichefen
Personalchefen

Barn- och utbildningschefen

Äldreomsorgschefen
Socialchefen
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Dnr KS 2017/0036

Granskningsplaner för internkontroll 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till granskningsplaner för internkontrollen år 2017 för kommunövergripande verksamhet, Vård och omsorg
samt Utbildning och kultur.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 att anta upprättat förslag till reviderat internkontrollreglemente /handbok för internkontroll.
Enligt handboken för internkontroll, § 4 ska kommunstyrelsen senast i februari månad varje år anta en särskild granskningsplan. Granskningsplanerna
ska tas fram utifrån verksamhetsområdena Vård och omsorg, Utbildning och
kultur samt kommunövergripande verksamhet. Varje granskningsplan ska
omfatta två - fyra granskningsområden varav något område kan vara av kommunövergripande karaktär. Planen som upprättas ska innehålla följande delar.

Risk/kontrollområde
Kontrollmoment

Ansvarig person
Kontrollmetod och frekvens

Rapportering till och när
Riskbedömning för varje kontrollområde
Planen ska överlämnas till revisorerna.

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och
föreskrifter. I begreppet internkontroll ingår också bevaka att fastställda riktlinjer följs.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 142
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Handbok för internkontroll, Töreboda kommun

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017 med bilagorna, Kommunövergripande - granskningsplan för personalområdet 2017, Kommunövergripande - granskningsplan för ekonomiområdet 2017, Vård och omsorg
- granskningsplan 2017 och Utbildning och kultur - granskningsplan 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 28
Expedieras till;
Revisorerna

Kommunchefen
Ekonomichefen
Personalchefen

Barn- och utbildningschefen

Äldreomsorgschefen
Socialchefen
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Förbereda ikraftträdandet av nya Dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att vidta erforderliga åtgärder så att kommunen har anpassat verksamhet och rutiner inför
ikraftträdandet av den nya Dataskyddsförordningen den 25 maj 2018.
Sammanfattning av ärendet

Den 25 maj 2018 träder Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95 /46/EG (allmän dataskyddsförordning) i
kraft. Den nya EU-förordningen ersätter Personuppgiftslagen.
Kommunens personuppgiftsombud, Axel Danielsson skriverisitt årliga PuL(Personuppgiftslagen)meddelande bland annat att han särskilt ber oss ta del
av avsnitt 5 i meddelandet, som handlar om hur han tycker vi bör arbeta med
förberedelserna inför den nya dataskyddsförordningen. Ambitionen bör vara,
i enlighet med intentionerna i dataskyddsförordningen, att hos respektive
kommun skapa en bred förståelse för de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling.
Som personuppgiftsombudet framförde under PuL-utbildningen den 13 december 2016 i Töreboda är hans förslag att kommunen väljer ett arbetssätt
som innebär att de som förväntas ha särskilt goda kunskaper om den nya förordningen som;
* chefer med administrativt ansyar
* PuL-assistenter
@

* personal som publicerar, registrerar eller på annat sätt hanterar personuppgifter,
@ systemägare,
* systemförvaltare
* medflera

får vara med och ta ansvar för ett antal projekt som klargör hur de nya reglerna ska tolkas och implementeras.
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Personuppgiftsombudet anser att ett antal väl avgränsade sådana projekt bör
bildas utifrån de förändringar som förordningen innebär. Med ett sådant upplägg är det nödvändigt att respektive projektbeskrivning relativt ingående
förklarar skillnaden mellan PuL och förordningen. Personuppgiftsombudet
hänvisar vidare till PuL-meddelandet där han har upprättat ett exempel på
projektbeskrivning som tar sikte på skillnaden i rättslig grund för personuppgiftsbehandling enligt PuL respektive enligt dataskyddsförordningen.
På motsvarande sätt föreslår personuppgiftsombudet att kommunen skapar
ytterligare projekt i syfte att konkretisera skillnaderna mellan PuL och dataskyddsförordningen och klarar ut hur även dessa skillnader bör tolkas i teori
och praktik. Exempel på sådana projekt (utkast) kan vara:
*

För flera nämnder gemensamma system och gemensamt personuppgiftsansvar. Ansvar och roller för respektive nämnd, internt och utåt mot registrerad. I vilken mån ska man ha delat ansvar?

@

@

@

Genomgång av registrens ändamål. Är de nödvändiga? Ger angivet ändamål en rättvisande bild av syftet med behandlingen?
Rutiner för gallring/radering, för säkerställande att så sker
Kartläggning av vilka system där uppgifterna behandlas i tredje land - utanför EU/EES.
Genomgång av personuppgiftsbiträdesavtal och hur de fortsatt ska vara
formulerade

*

Kartläggning av hur information till registrerade ser ut och hur behöver
den fortsatt vara formulerad.

*

@

Rutiner kring rapportering och hantering av personuppgiftsincidenter.
Hur skapa integritetsskydd med dataminering, kryptering etcetera.

Kommunens personuppgiftsombud skriver dessutom att varje kommun och
respektive nämnder/styrelser förutsätts att på ett tydligt sätt ta ansvar för att
de egna personuppgiftsbehandlingarna stämmer med den nya dataskyddsförordningen, vilket förutsätter en bred förståelse för de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling. Varje kommun och dess personuppgiftsansvariga bör därför under ledning av egen projektledning systematiskt gå
igenom sina personuppgiftsbehandlingar och klara ut hur dessa stämmer
med de nya reglerna och hur de nya reglerna ska implementeras.
Beslutsunderlag

EU:s förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
Personuppgiftsombudets meddelande den 5 januari 2017
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Datainspektionen, Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning, Vägledning till personuppgifl:sansvariga, Hur kan ni som hanterar personuppgifter
förbereda er inför EU:s nya dataskyddsförordning? 13 frågor att besvara redan idag
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 29

Expedieras till;
Kommunchefen
IT-chefen
Personalchefen
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Dnr KS 2017/0012

Begäran om månadsvis rapportering avseende investeringsredovisning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen begär att tekniska nämnden från och med januari 2017 avlämnar månadsvis rapportering avseende investeringsredovisning enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har fattat beslut om omfattande investeringsprojekt under år 2017 och framåt. Dessa investeringsbeslut innebär att långfristiga lån kommer att behöva tas upp under 2017. Med anled-

ning av detta upplåningsbehov behöver tekniska nämnden fortlöpande redovisa status på samtliga aktuella investeringsprojekt (fastighet, gata, VA), i
syfte att ekonomienheten ska kunna göra relevanta bedömningar när upplåning behöver aktualiseras - det vill säga likviditetsplanering.
Förslag till rapportering avseende investeringsredovisning;
Månadsrapportering investeringsredovisning
MTG-teknik ska från och med januari 2017 övergå till att månadsvis avlämna
rapporter avseende investeringsbudget/investeringsredovisning samt månadsvisa framtida prognoser för Töreboda kommun till ekonomienheten.
Rapporterna ska skickas till Töreboda kommuns diarium för registrering
samt till ekonomikontoret (ekonomichef samt redovisningsansvarig). Ekonomienheten ansvarar för återrapportering av MTG-tekniks rapporter till kommunstyrelsen.
Investeringsrapportens innehåll

MTG-tekniks rapport ska redovisas per beslutat investeringsprojekt och verksamhetsområde. De månadsvisa rapporterna ska innehålla beslutad budget
inklusive ombudgeteringar, redovisade investeringsutgifter för respektive
månad samt förväntade framtida investeringsutgifter de kommande 6 månaderna (rullande schema).
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Fokus från MTG-teknik ska främst läggas på när de framtida investeringsutgifterna förväntas inträffa. Detta är nödvändigt för att kunna göra relevanta bedömningar när upplåning behöver aktualiseras - likviditetsplanering.
MTG-teknik ansvarar också för att rapporterna kontinuerligt uppdateras och
kommenteras, exempelvis om de tidigare prognostiserade framtida investeringsutgifterna förskjuts tidsmässigt, samt eventuella orsaker till detta.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 13 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 33
Expedieras till;
Tekniska nämnden
Ekonomichefen
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Dnr KS 2017/0013

Avsiktsförklaring - överföring av medlemskommunernas automa-

tiska brandlarm till Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) ledningscentral
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till Avsiktsförklaring om
överföring av medlemskommunernas automatiska brandlarm till

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) ledningscentral.
Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade i maj 2016 att
ge RÖS i uppdrag atti samarbete med förbundets medlemskommuner påbörja ett analysarbete av frågan att hantera kommunala automatiska brand-

larm direkt via RÖS ledningscentral. Vidare ska ett förslag till avsiktsförklaring mellan RÖS och medlemskommunerna utarbetas i frågan.
En arbetsgrupp bestående av Fastighetschefer/Fastighetsingenjörer motsva-

rande från samtliga sju medlemskommuner samt personal från RÖS har genomfört en första analys. Förutom teknik, organisatorisk påverkan och ekonomi som beskrivs i följande text, har frågor behandlats kring nuvarande avtal och uppsägningstider, antalet befintliga larm och önskemål om nya, möjligheten till att även involvera inbrottslarm med mera.
Teknik

Kommunernas befintliga larmsändare bedöms i stort kunna användas även

vid överföring av larm till RÖS, möjligen kan enstaka behöva bytas ut. RÖS är
dock i behov av utbyte av teknikplattform för att kunna ta emot inlarmning.
Detta medför även ett behov av byte av utlarmningsteknik på brandstationen
i Skövde.

Organisatorisk påverkan

RÖS hantering av objektens administration och teknik bedöms erfordra 1.0
tjänst.
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Ekonomi

En budgetoffert som lämnats på in- och utalarmeringsteknik visar på en investering om cirka 530 000 kronor plus installation. Support-/serviceavtal budgetoffereras till cirka 10 000 kronor/månad. Tillkommer gör lönekostnader,
kostnader för IT samt overheadkostnader. Med dessa förutsättningar ges en
indikation på bedömda avgifter enligt bifogat budgetunderlag. En initialt

högre kostnad kan komma att uppstå med hänsyn till att RÖS måste genomföra teknikbyte samt förbereda larmmottagning under 2017.
Fortsatt inriktning

RÖS i samarbete med medlemskommunerna genomför en fördjupad analys
med deta5erat förslag till lösning avseende ekonomi, tidplan med mera. Förslaget ska finnas framtaget för beslut första halvåret 2017. Införande bör ske
årsskiftet 2017-2018, i syfte att kunna beaktas i kommunernas budgetprocess.

Beslutsunderlag

Kommunchefens skrivelse den 12 januari 2017 med bilaga, Beräkning av
kostnad för hantering av kommunala brand och inbrottslarm, 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 34

Expedieras till;
RöS
Tekniska nämnden
Kommunchefen
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Dnr KS 2017/0058

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2016.
Sammanfattning av ärendet

Folkhälsoplaneraren har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för
Folkhälsorådet 2016.

Folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Folkhälsorådets
verksamhetsberättelse för 2016.

Beslutsunderlag

Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017
Folkhälsorådets protokoll den 21 februari 2017, § 7
Folkhälsorådet Töreboda, Verksamhetsberättelse 2016 den 22 februari
2017

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0318

Ersättningsarvode för kontaktpolitiker
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till Arvodesberedningen att se över kommunstyrelsens beslut från den 6 april 2011, § 112 om ersättning till kontaktpolitiker
i samband med översynen av arvoden och ersättningsnivåer inför den nya
mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

l kommunstyrelsens beslut den 11 april 2011, § 112 anges fasta belopp för
ersättningen som kontaktpolitiker.
I beslutet står:

1. Uppdraget som kontaktpolitiker omfattar fyra timmar förrättning och fyra
timmar studiebesök per år.
2. Ersättning för uppdraget är 700 kronor avseende fyra timmars förrättning plus 350 kronor avseende fyra timmars studiebesök, totalt 1050
kronor/år. Beloppet betalas ut en gång per år utan särskilt underlag.
Ingen ersättning betalas ut för förlorad arbetsinkomst.
3. Redovisning om hur uppdraget utförts ska ske till respektive utskott en
gång per år. Första redovisningen sker ijanuari 2012.
Eftersom beslutet är mer än fem år gammalt, och strukturen för ersättningar
är förändrade, bland annat med årlig uppräkning, anser vård- och omsorgsutskottet att en översyn av ersättningsnivåerna bör göras. Det är lämpligt att
denna översyn görs inför nästa mandatperiod.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2011, Ks § 112
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 21

Expedieras till:
Arvodesberedningens ledamöter
Personalchefen
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Ks § 78

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i20 minuter (klockan 14.45-15.05).
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Dnr KS 2016/00297

Revisionsrapport - Granskning av registerkontroll och behörigheter
inom grundskolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar personalchefens förslag till yttrande som eget
yttrande till revisorerna, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av registerkontroll och behörigheter inom grundskolan. Revisionsfrågan var; Säkerställer kommunstyrelsen vid rekrytering
att lärarna har en ändamålsenlig utbildning för att klara av sitt uppdrag och
att skollagens regler om registerkontroll efterföljs och fungerar effektivt
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan?
Revisorernas sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen till viss del
säkerställer att lärarna har ändamålsenlig utbildning och att registerkontroller genomförs enligt skollagens regler, det finns dock behov av ökad uppföljning för att säkerställa efterlevnad. Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer följande;
Dokumenthanteringsplanen uppdateras och implementeras.
Personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig
personal återfinns.
Rutiner för uppfö5ning av genomförda registerkontroller fastställs.
Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och förväntade
sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer till förslagen till rekommendationerna senast den 31 januari 2017.
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Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 3
Personalchefens förslag till yttrande den 10 februari 2017
Personalutskottets protokoll den 14 februari 2017, § 4
Bilaga Ks § 79/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Personalchefen

Barn- och utbildningschefen
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TöREBODA KOMMUN

YTTRANDE

Handläggare, titel, telefon
Lars Millberg

Bilaga till Ks F3 79/l7

Datum
2017-02-10

TöREBODA KOMt,ltJN
Mottagare

2017 -02- 'i 5

Revisionen

?l
Yttrande på revisionsrapport.
Granskning av registerkontroll och bphöri7heter inom
grundskolan
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun har PwC

granskat arbetet med registerkontroll och behörigheter inom grundskolan.
Granskningen ska besvara fö5ande revisionsfråga:

Säkerställer kommunsffrelsen vid rekrytering att lärarna har en ändamålsenlig
utbildning för att klara av sitt uppdrag och att skollagens regler om
registerkontroll efterföljs och fungerar effektivt inom förskolan, förskoleklassen,
fritidshemmet, grundskolan?

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del
säkerställer att lärarna har ändamålsenlig utbildning och att
registerkontroller genomförs enligt skollagens regler, det finns dock behov av
ökad uppföljning för att säkerställa efterlevnad.
Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras i de kontrollmål som berörsi
granskningen och som i sammanfattad form presenteras nedan.

Dokumenthanteringsplanen 2011-2013 hade inte uppdaterats
Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras och arkivredogörare från
enheterna har påbörjat detta arbete tillsammans med arkivansvarig i
kommunen. När sedan planen är uppdaterad kommer den att redovisas för
enhetscheferna som i sin tur implementerar den ute i sina enheter. Detta
arbete beräknas klart under 2017.

Personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig
personal återfinns

Direktiv har gått ut till samtliga skollor och förskolor om att personalakterna
ska förvaras vid personalenheten. Detta har medfört att arkivet har
uppdaterats. Rutinen finns också inskriven på anställningsavtalet.
Personalsystemet medger också att man kan få ut en rapport på lärare med
lärarlegitimation.
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0506-180 21

kommunen@toreboda.se

120900-6
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f TöREBODA KOMMUN

YTTRANDE

Vi rekommenderar att rutiner för uppföljning av genomförda
registerkontroller tas fram och att kommunstyrelsen säkerställer att
dessa efterlevs genom uppföljning av genomförda kontroller
Aktuella rutiner har uppdaterats i kommunens HR-portal. Utbildningar rned
berörd personal är genomförd.

Kontroller kan nu på ett enkelt sätt genomföras genom att gå in i WinLAS och
få aktuella listor på genomförda registerkontroller.
Om personalsystemet möjliggör att exempelvis en kryssruta kan läggas

till för elektronisk signering när registerkontroll är genomförd skulle det
innebära ett tidseffektivt sätt att underlätta uppföljning
En rutin har lagts tilli WinLAS så att man kan gå in på enskild person och
registrera en registerkontroll. Systemet medger också att aktuella
personallistor med genomförda registerkontroller kan fås ur systemet.

Lars Millberg
Personalchef
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Dnr KS 2017/00043

Plan för kommunalt aktivitetsansvar
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till riktlinjer för kommunalt aktivitetsansvar.

2. Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till handlingsplan med rutiner
för komrnunalt aktivitetsansvar (KAA).
Sammanfattning av ärendet

Rektor Nils-Evert Kjellfö informerade vid Utbildnings- och kulturutskottets
sammanträde den 9 februari 2017 att kommunerna enligt skollagen har ett
aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har
fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Den enskilt största riskfaktorn för unga att tidigt hamna i utanförskap är en ej
genomförd gymnasieutbildning. Unga som saknar gymnasieutbildning är
kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa, försörjningsberoende och de
som har sjukersättning. Ur ett samhällsperspektiv betyder det att kommunernas arbete med att bidra till att skapa goda livschanser för unga som efter
grundskolan inte fullgör sin gymnasieutbildning är av stor betydelse ur flera
aspekter.
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska;

* Hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
* Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina
studier och fullfölja sin utbildning
Dokumentera och föra register över de unga som omfattas
Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB
*

*

Utifrån kommunens aktivitetsansvar har en handlingsplan med rutiner kring

ansvaret tagits fram. Även riktlinjer kring kommunalt aktivitetsansvar har
framtagits.
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För Törebodas del omfattar aktivitetsansvaret 84 elever. Fördelningen är:
Introduktionsprogrammet 51 elever, i praktik, Komvux, folkhögskola, högskola 19 elever och de som inte är i åtgärd 14 elever.
Kommunalt aktivitetsansvar finns beskriveti Skollagen 15 kap. 15 §, 18 kap.
15 § samt 29 kap. 6 och 9 §.
Skolverket har också gett ut allmänna råd om kommunens aktivitetsansvar.
Allmänna råd ska följas om man inte kan visa att man uppfyller krav på liknande eller bättre sätt.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 6 februari 2017
Förslag till riktlinje KAA, Kommunalt Aktivitetsansvar, Töreboda kommun
Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar, Töreboda kommun

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 5

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Rektor E. Gustavsson

Rektor N.-E. Kjellen
Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2015/00144

Utveckling av Guldgruvan till ett kreativt upplevelsecenter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Guldgruvan utvecklas till ett kreativt upplevelsecenter. Kostnaden beräknas tilll080 000 kronor per år samt en engångskostnad om 150 000
kronor 2017.
2.

Finansieringen sker med nuvarande medel 180 000 kronor, föreslagen
utökning i20l7 års budget 250 000 kronor och minskade kostnader för
studieresor 100 000 kronor. Resterande 700 000 kronor finansieras ur

kommunstyrelsens förfogandeanslag för 2017. För kommande år uppmanas Guldgruvan att undersöka möjligheterna att söka bidrag och medfinansiering från andra parter.
Sammanfattning av ärendet

Guldgruvan är ett återanvändningscenter i Töreboda. Centret är ett samarbete mellan förskolan, skolan, fritidshem och näringsliveti kommunen. Genom att ta vara på rest-och spillmaterial från företagen erbjuds barnen/eleverna ett material som inte står för rätt eller fel utan uppmuntrar till att utveckla barnens kreativitet och att tänka utanför ramar och mallar. Barnens

fantasi sätter gränserna för vad materialet blir. Det viktiga är inte vad ett
material har varit utan vad det kan bli. Skräp är det som återstår när fantasin
har tagit slut. Guldgruvan finns för närvarande på TM Automations övervåning. En lämpligare lokal söks. Den bör ligga centralt och nära buss- och tågförbindelser för att enkelt möjliggöra för besökare att besöka anläggningen.
Guldgruvan önskar bli ett kreativt upplevelsecenter med syfte att vara ett
stöd till pedagogiska verksamheter och bidra till att fler söker till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Man ska främja intresset för teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling och matematik. På centret
ska barnen ges möjlighet att utveckla och stärka sin initiativförmåga, förmåga
att lösa problem, självständigt tänkande och kreativitet. Lärande sker på
många sätt, Guldgruvans ambition är att ge fler möjligheter och infallsvinklar
till lärande.

Guldgruvan och miniupplevelsecenter visades i december 2015. Verksamheten rönte stort intresse i Skaraborg. Guldgruvan vänder sig bland annat till
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förskolebarn vilket blir en komplettering till övriga liknande verksamheter
som finns i Skaraborg. Möjlighet till medfinansiering undersöks.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 3 juni 2015, § 66
Förskollärarna Eleonor Anderssons och Susanne Edvardssons skrivelse

om Utveckling Guldgruvan den 12 juni 2015
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016 med
bilaga Guldgruvans resurscenter
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 110
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 380
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 januari 2017 med
bilaga Guldgruvans resurscenter
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 6
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2016 att återremittera ärendet till Utbildnings- och kulturutskottet för ändrat förslag till finansiering.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 februari 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta att:
@ Guldgruvan utvecklas till ett kreativt upplevelsecenter
Kostnad är beräknad till 1080 tkr i årskostnad samt 150 tkr i engångskost*

nad för 2017
@

*

Finansiering sker med nuvarande medel 180 tkr, föreslagen utökning i
2017 års budget 250 tkr, minskade kostnader för studieresor 100 tkr
Resterande 700 tkr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Guldgruvan utvecklas till ett kreativt upplevelsecenter.
Kostnaden beräknas tilll080 000 kronor per år samt en engångskostnad om
150 000 kronor 2017. Finansieringen sker med nuvarande medel 180 000
kronor, föreslagen utökning i20l7 års budget 250 000 kronor och minskade
kostnader för studieresor 100 000 kronor. Resterande 700 000 kronor finan-

sieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Pernilla Johansson (C): Tillägg "2017" i slutet av meningen "Resterande
700 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag". För
kommande år uppmanas Guldgruvan att undersöka möjligheterna att söka
bidrag och medfinansiering från andra parter.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/00002

Omvårdnadsutbildning för vuxna i Töreboda kommun
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsverksamheten att i enlighet med
offert från Vuxenutbildningen i Skövde kommun anordna omvårdnadsutbildning för vuxna i Töreboda kommun omfattande tjugo utbildningsplatser från och med augusti 2017 till och med december 2018 för en beräknad kostnad om 1600 000 kronor. I uppdraget ingår att ta fram lämplig
lokal för utbildningen.

2. Utbildningen finansieras genom "Välfärdsmi5onerna" (för 2017, 400 000
kronor och för 2018, 700 000 kronor), 1100 000 kronor och försäljning av
fem platser till andra kommuner och två platser till Mottagningsenhetens
NYA-projekt, 500 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet

I kommunen och regionen finns i nuläget och framöver behov av att rekrytera
omvårdnadsutbildad personal. För att möta detta behov behöver fler genomgå omvårdnadsutbildning. Ett antal personer i kommunen har behov av
vuxenutbildning för att bli anställningsbara. Det innebär att de kan erbjudas
omvårdnadsutbildning eller någon annan vuxenutbildning för att bli egenförsörjande.
Vuxenutbildningen i Skövde har lämnat en offert avseende uppdragsutbild-

ning, Vård och Omsorg 1,5 år. Pris och arbetsfördelning framgår av offerten.
Offerten gäller fram till den 28 februari 2017.
Kostnaden för Töreboda kommun när utbildningen bedrivs i Skövde är 50

kronor per poäng. Omvårdnadsutbildningens omfattning är 1550 poäng, vilket innebär en kostnad med 77 500 kronor per elev. För 20 elever blir kostnaden 1550 000 kronor.

Omvårdnadsutbildningen leder till möjlighet att söka arbete som till exempel
undersköterska, stödassistent eller boendestödjare. Utbildningen ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom vård och omsorg.
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Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och där ges möjlighet att utveckla kunskaper och praktiska färdigheter.

Studietiden startar med en gemensam introduktion. Efter genomförd utbildning erhålls ett Vård- och omsorgscollegediplom. Förkunskaper som krävs är
grundskolekompetens i svenska. Normalt läses utbildningen på cirka 60-65
veckor.

För kommunen och den enskilde finns fördelar om omvårdnadsutbildningen
genomförs i Töreboda. Den enskilde slipper resor och får mer tid för sina studier. För kommunen är det ekonomiskt fördelaktigt, familjens eventuella barn
får kortare vistelsetid på förskola/fritidshem. Möjligheten är stor att utbildning på hemmaplan underlättar framtida rekrytering.

Verksamheten tar fram förslag på lämplig lokal att genomföra utbildningen i.
Kostnaden för att upphandla omvårdnadsutbildningen (20 platser) av Skövde
kommun är 1500 000 kronor. Därtill kommer en hyreskostnad på cirka
100 000 kronor.

Gullspång har visat intresse att köpa platser inom omvårdnadsutbildningen.
Mottagningsenheten ser omvårdnadsutbildningen som en bra utbildning för
att några av våra nyanlända ska bli anställningsbara. Det innebär att det bör
vara möjligt att finansiera utbildningen med cirka 500 000 kronor genom försäljning av utbildningsplatser.
Ett flertal personer i kommunen behöver gå en vuxenutbildning för att inte
hamna i arbetslöshet. Det innebär en kostnad för vuxenutbildning oberoende
av vilken utbildning som erbjuds. Resterande 1 100 000 kronor föreslås finansieras med kommunens välfärdsmi5oner.
Beslutsunderlag

Kommunchefens e-postmeddelande den 27 december 2016

Skövde kommuns offert på Uppdragsutbildning, Vård och Omsorg 1,5 år
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 19
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 12 januari 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 8

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/00037

Fastställande av prioriterade mål för barn- och utbildningrenhetenr
verksamhet läsåret 2017/2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar Utbildnings- och kulturutskottets förslag att
språkutveckling, läsförståelse och skrivförståelse ska vara prioriterade mål
för barn- och utbildningsenhetens verksamhet läsåret 2017/20 18.
Sammanfattning av ärendet

I enlighet med årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete ska huvudmannen i
februari fastställa prioriterat mål för läsåret 2017/2018.
Utbildnings- och kulturutskottet diskuterade den 9 februari 2017 eventuella
prioriteringar och föreslår kommunstyrelsen att det påbörjade arbetet med
språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga blir det prioriterade målet
ytterligare ett år. Det är också det mål som samarbetet med Skolverket kring
projektet Samverkan Bästa skola fokuserar på.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 12

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Rektorerna
Ekonomikontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2014/0154

Nominprin7 till styrelsen och valberedningen för CompanionKooperativ Utveckling Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen nominerar Pernilla Johansson (C) till antingen styrelsen
eller valberedningen för Coompanion - Kooperativ Utveckling Skaraborg.

(

Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun har som medlemsorganisation i Coompanion, Kooperativ
utveckling Skaraborg, möjlighet att nominera till styrelsen, ordinarie och suppleanter. Valberedningen vill även få namnförslag för valberedningsuppdrag.
Sista datum för nominering är fredagen den 10 mars. Stämman är den 7 april.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen nominerar Pernilla Johansson (C) till
antingen styrelsen eller valberedningen för Coompanion - Kooperativ
Utveckling Skaraborg.
Expedieras till;
Coompanion - Kooperativ Utveckling Skaraborg
Pernilla Johansson
Administrativ assistent K. Roslund Berg
Sekreteraren
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Dnr KS 2016/0004

Information från Krishanteringsrådet Östra Skvrabor7
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Johan Walfridson har översänt minnesanteckningar

från Krishanteringsrådet Östra Skaraborgs höstmöte den 8 december 2016.
Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 8 december
2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 32

Expedieras till;
Säkerhetssamordnare J. Walfridson
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Dnr KS 2016/0053

IJppfölining av medborgarlöfte i Töreboda kommun 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet tas upp på kungörelsen till kommunfullmäktiges aprilsammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att anta upprättat förslag till
medborgarlöfte i Töreboda kommun 2016.
Sedan mars 2016 har Töreboda kommun och Polismyndigheten ett gemensamt löfte till medborgarna i kommunen. l medborgarlöftet framgår att polisen och kommunen ska samarbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Töreboda kommun. Särskilt fokus för medborgarR5ftet har varit
problemet med påverkade förare i trafiken.
Polisens arbete har i huvudsak bestått av riktade trafikinsatser. Resultatet av

insatserna är 67 fall av olovlig/grov olovlig körning, 36 anmälningar om rattfylleri/drograttfylleri samt 38 fordon tagna i beslag enligt trafikbrottslagen
(TBL) § 7.
Kommunens arbete har bestått i att erbjuda hjälp till de individer som vill ta
sig ur kriminalitet eller missbruk. Detta arbete är svårt att mäta och effekten
syns troligen först på sikt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 94
Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 16 januari
2017 med bilagorna Uppföljning av medborgarlöfte januari-december,
Töreboda och Uppföljning medborgarlöfte
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 35
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Polisen och Töreboda kommun, Affisch, "Så har vi uppfyllt vårt löfte" den 21
april 2017
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Ärendet förs till kommunfullmäktige för information.
Bengt Sjöberg (M): Ärendet tas upp på kungörelsen till kommunfullmäktiges
aprilsammanträde.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0176

Årsredovisning av arbetet med våld i nära relationer i Töreboda
kommun 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Töreboda kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer, ska kommunstyrelsen hållas informerad om arbetet med planen.
Ur en socialsekreterartjänst på Vuxenenheten har 20 procent avsatts till en
samordnande funktion, för arbetet med våld i nära relationer. Samordnarens

uppdrag är att arbeta med våld i nära relationer på ett organisatoriskt plan,
främst inom socialtjänsten men kan också vara behjälplig mot andra enheter i
kommunen. Samordnaren hari sitt uppdrag under 2016 bland annat tagit
fram broschyrer, gjort introduktion för medarbetare samt skapat hjälpmedel
till medarbetare. Samordnaren deltar också i nätverksträffar genom
Länsstyrelsen. I samordnarens uppdrag ingår att samla löpande kunskap i
ämnet, och att uppdatera medarbetare. Samordnaren har gått utbildning under 2016, i metod för samtal med våldsutsatta kvinnor. Samordnaren har

också under året medverkat i konferenser rörande könsstympning, förebyggande arbete och jämställdhet. I dessa konferenser har också övriga medarbetare haft möjlighet att delta.
Under 2016 startades en kommunarbetsgrupp om totalt elva personer från
kommunens olika verksamheter (IFO, LSS, Barn/utbildning och Mottagningsenheten), där samordnaren är sammankallande. Gruppens uppgift är att regelbundet träffas (4 gånger per år), för att diskutera hur arbetet i kommunen
kring våld i nära relationer bedrivs. Personerna i gruppen är också kunskapsbärare tillbaka till sina respektive verksamheter, och är tänkta att fungera
som stöd.
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Av framtagen statistik ur verksamhetssystem framkommer det att
socialtjänsten under 2016 mött:
51 våldsutsatta kvinnor och män. Av dessa har fem personer beviljats
skyddat boende. Resterande ärenden har resulterat i bland annat all-

männa råd och stöd, ekonomiskt bistånd eller hänvisning till samtalskontakt. I möten med våldsutsatta finns troligtvis ett mörkertal där socialsekreterare mött våldsutsatta, men där ärendet inte har aktualiserats i data-

systemet alternativt att personer inte har tillfrågats.
Vad det gäller våldsutövare säger statistiken att socialtjänsten mött fyra
våldsutövare under året. Det finns dock en risk att denna statistik är svag,
då det eventuellt inte upplevs lika angeläget att fråga om våldsutövande,
och det kan också vara svårare för den enskilde att medge.
Avseende orosanmälningar som inkommit till fö5d av barn som bevittnat
våld, har socialtjänsten totalt öppnat 26 utredningar under året.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 20 januari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 17
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 februari 2017;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

*

Expedieras till:
Socialchef S. Sä5ö
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Dnr KS 2016/0238

Årsredovisningförår20l6avFamil,iel mri irl :amhetenhosindivid- och familjeomsorgen (IFO)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Under 2015 var fokus på rekrytering och utredning av fami5ehem. Även utbildning av familjehem påbörjades och fortsatte även under 2016.
I nästa fas ska arbetet med pågående placeringar fördjupas och den omorganisation som gjorts, ger goda förutsättningar och möjligheter att höja kvaliteten.

Det har gjorts färre fami5ehemsutredningar, under 2016 utreddes 17

stycken. Det fanns en pågående utredning vid årets slut. År 2015 var det totalt sett nästan 40 fami5ehem som utreddes och godkändes. Skälet är att färre
hört av sig för att bli fami5ehem. För tillfället finns totalt 44 fami5ehem med
55 placeringar.

Under våren 2016 genomfördes en grundutbildning för familjehem utifrån
Socialstyrelsens material "Ett hem att växa i". Kursen hade 15 deltagare, alla
godkända av Töreboda kommun. Under hösten hölls en ny utbildning som
hade 22 deltagare. Den kursen arrangerades tillsammans med Mariestads
kommun, och 13 av deltagarna har eller vill ha familjehemsuppdrag för
Töreboda kommun. Under våren hölls en gång i månaden även träffar för familjehem som tagit emot ensamkommande, och i en av träffarna deltog
Migrationsverket, för att ge aktuell information om läget för asylsökande
samt vad som händer vid avvisning. En av de stora utmaningarna är att knyta
familjehemmen till Töreboda kommun, så att de vill fortsätta samarbeta även
om det inte finns en aktuell placering för tillfället. Samtidigt ska familjer som
har placeringar uppmuntras och stöttas.
Ett sätt att möta båda grupperna var att bjuda in till en familjehemsdag. Detta.
gjordes i slutet av augusti. En fredagseftermiddag samlades totalt cirka 50
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personer på Cafe Bäcken i Mariestad. Förhoppningen är att kunna erbjuda något liknande regelbundet.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 12 december 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 18
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 februari 2017;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

*

Expedieras till:
Socialchef S. Sä5ö
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Dnr KS 2016/0034

Internkontrollerade ärenden inom vård och omsorg 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 20i2, § 304 att från och med

2013 införa rutin för internkontroll av vård- och omsorgsverksamhetens
myndighetsutövning.

Granskning av ärenden har utförts av två förtroendevalda i vård- och omsorgsutskottet, vice ordförande Hans Thorsell och ledamot Marlene Näslin,
enligt fördelningen:

Sex ärenden för individ- och familjeomsorgen fördelat på två barnärenden,
två från försörjningsstöd samt två från vuxen.

Sex ärenden för biståndshandläggning inom vård och omsorg, fördelat på två
ärenden för bistånd i form av särskilt boende, två i form av hemtjänst och två
med insatser enligt LSS.
Beslutsunderlag

Kommunsekreterare Marita Asps tjänsteskrivelse den 26 januari 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 28 november 2012, el304
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 37
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 9 maj 2016, § 69
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 130
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 november 2016, § 158
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 19
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 februari 2017;
*

@

Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Redovisningen sRickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till:
Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2017/0032

Sammanställning av domar inom vård och omsorg 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet redovisar domar och protokoll en gång per år.
Sammanställningen kompletteras med förklaring till de domar, där överklagande av Töreboda kommuns beslut har bifallits av rättsinstans eller av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sammanställning av domar ska vidarebefordras till kommunstyrelsen för godkännande.
Domar gällande vård och omsorg inom IFO-verksamheten 2016,
där Töreboda kommuns beslut överklagats och bifallits av rättsinstans:
2016-02-15

Förvaltningsrätten i Jönköping bifaller överklagandet från den enskilde.
Töreboda kommun avslog helt ansökan om depositionsavgift om 4 500 kronor till en lägenhet. Förva}tningsrätten a.nser att beviljande av depositionsavgift ska ses som en förutsättning, för att just denna person överhuvudtaget
skulle kunna ordna sina boendeförhållanden. Beslutet innebar att 4 500 kronor utbetalades i ekonomiskt bistånd till den enskilde.
2016-02-23

Töreboda kommun hade ansökt om retroaktiv ersättning enligt
Socialförsäkringsbalken. Pensionsmyndigheten avslog denna begäran med
motiveringen att Töreboda kommun på blanketten angett att de ansökt om
utbetalning av allmän pension. Någon allmän pension har inte utbetalats till
den enskilde vilket är anledningen till avslaget. Töreboda kommun uppger att
detta varit fel och att de ansökt om retroaktiv ersättning rörande äldreförsörjningsstöd. Den enskilde har således fått både ekonomiskt bistånd och
äldreförsörjningsstöd. Förvaltningsrätten i Jönköping avslog Töreboda kommuns överklagande med motiveringen att Pensionsmyndigheten har förfarit
korrekt när den prövade de ingivna blanketterna som en begäran av utbetalning gällande allmän pension.
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2016-02-25

Förvaltningsrätten iJönköping bifaller överkiagandet delvis, och den enskilde
blev berättigad till ytterligare 185 krorior i ekonomiskt bistånd.

Socialtjänsten hade gjort normavdrag för otillåten frånvaro från den anvisade
sysselsättningen, en av de fem dagarna hade den enski}de varit på plats halva
dagen, och Förvaltningsrätten Finner att den enskilda skall beviljas ersättning
för denna dag. 185 kronor utbetalades.
2 016-0 9 - 0 2

Förvaltningsrätten iJönköping avslog Töreboda kommuns ansökan om att
ålägga en enskild att återbetala 4118 kronor som beviljats mot återkrav. Sorri
skäl tili att avslå begäran anger Förvaltningsrätten, att de inte anser att den
enskilde blivit delgiven enligt Delgivningslagens regler. Töreboda kommun
överklagade beslutet, se nedan.
2 016-0 9-2 9

Förvaltr'.ingsrätten iJönköping avvisar överklagandet inskickat av Töreboda

kommun då det inte inkommit i rätt tid. Överklagandet avsåg ovanståeride

dom, då Förvaltningsrätten iJönköpings 2016-09-02 avslog Töreboda Rommuns ansökan avseende återkrav av ekonomiskt bistånd.

Domar gällande vård och omsorg inom LSS-verksamheten 2016, där Töreboda
kommuns beslut överklagats och bifallits av rättsinstans:
2016-05-20

Förvaltningsrätten i Jönköping bifaller överklagandet och förklarar, att den
klagande har raätt till personlig assistans under korttidsvistelse från och med
den 1 november 2015 till och med den 30 oktober 2016. Den klagande hade
beviljats korttidsvistelse utanför det egna hemmet, med en omfattning av fem
dygn per månad. Samtidigt avslog Töreboda kommun den klagandes begäran,
att insatsen verkställs med personlig assistans. Töreboda Rommuns skäl till
beslut och bedömningen som görs, är att verksamheten ska kunna möta den
klagandes personliga individuella behov, utan att det verkställs med personlig assistans.
2016-05-20

Förvaltningsrätten i Jönköping bifaller överklagandet, och förklarar att den
klagande har rätt till assistansersättning, under tid på korttidsboende enligt
LSS. Det ankommer på Försäkringskassan att utföra de åtgärder som behövs
med anledning av domen.
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Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse 26 januari 2017

Biträdande äldreomsorgschef Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse 26 januari
2017

Sammanställning domar 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 22
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 februari 2017 följande;
Vård- och omsorgsutskottets sammanställning av domar år 2016, godkänns
och läggs till handlingarna.
Expedieras till:
Socialchef S. Säljö

Biträdande äldreomsorgschef U. Berglund
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Dnr KS 2016/0263

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter anmälan
enligt Lex Sarah
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

IVO beslutar att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare
åtgärder.
Ärendet:

Patient upplever sig instängd i sin lägenhet och väljer att använda fönstret ut
från andra våning, och får ett flertal frakturer som följd efter fallet från fönstret. Patienten är tillbaka i sin lägenheti Töreboda kommun.

Vårdgivaren har en skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), då allvarlig vårdskada inträffat, eller efter ett dödsfall i samband
med vårdskada. Utredningen skickas till IVO för att få en bedömning om vårdgivaren brustit i vården av patienten, och om åtgärder där brister framkommit är tillräckliga.
Beslutsunderlag

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg den 25 januari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 26 november 2016, § 163

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlssons tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016

Lex Sarah-anmälan från äldreomsorgens verksamhet den 25 oktober 2016
Lex Sarah-anmälan till IVO den 27 oktober 2016

Våra- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 23
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 februari 2017;
Beslutet från IVO noteras och läggs till handlingarna.
Beslutet lämnas till kommunstyrelsen som information.
*
*

Expedieras till:
Äldreomsorgschefen
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Dnr KS 2016/0268

Beslut från Inspektionen fi5r vård och omsorg (IVO) efter anmälan
enligt Lex Maria
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

IVO beslutar att avsluta ärendet och Rommer inte att vidta några ytterligare
åtgärder.
Ärendet:

Patient upplever sig instängd i sin lägenhet och vä5er att använda fönstret ut
från andra våning, och får ett flerta] frakturer som följd efter fallet från fönstret. Patienten är tillbaka i sin lägenheti Töreboda kommun. Patienten har god
prognos, men har fått nedsatt rörlighetsförmåga vid gång.

Vårdgivaren har en skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), då allvarlig vårdskada inträffat, eller efter ett dödsfall i samband
med vårdskada. Utredningen skickas till IVO för att få en bedömning om vårdgivaren brustit i vården av patienten, och om åtgärder där brister framkommit är tillräckliga.
Beslutsunderlag

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg den 25 januari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 26 november 2016, § 162
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jonssons tjänsteskrivelse
den 27 oktober 2016

Lex Maria-anmälan tili IVO den 28 oktober 2016

Lex Maria-anmälan från äldreomsorgens verksamhet den 27 oktober 2016
Riktlinjer för individuell planering och dokumentation på särskilt boende
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 24
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 februari 2017;
Beslutet från IVO noteras och läggs till handlingarna.
Beslutet lämnas till kommunstyrelsen som information.
*

*

Expedieras till;
MAS
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Dnr KS 2016/0161

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg fjärde
kvartalet 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för fiärde kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat ti}l Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, skyldighet att till föspektionen för Vård och Omsorg
rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.

För fjärde kvartalet 2016 finns tre ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 27
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Information om gemensam digitaliseringstrategi inom MTG för utbildningsverksamheten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 9 februari 2017 att strategin beskriver
kommunens väg mot ökad digitalisering av skolväsendet. Strategin bygger på
Skolverkets nationella IT-strategier. Den lokala strategin ska bidra till ökad
måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT
har tillvaratas i hela skolväsendet. Detta innebär en stärkt digital Rompetens
hos elever och lärare, strategisk kompetens hos skolledning samt förutsättningar för att digitaliseringens rrföjligheter ska tas till vara för skolutveckling
och för utveckling av undervisningen.

Strategin innehåller nuläges- och framtidsbilder med målsättningar och insatser för att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång inom skolväsendet. Nulägesbilderna baseras bland annat på resultat från genomförda
självvärderingar som verktygen LIKA (Ledning, Infrastruktur, Kompetens
och Användning) och e-blomlådan (båda från SKL). Strategin har utarbetas i
samarbete med Mariestads och Gullspångs kommuner samt MTG IT.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 7
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 30 januari 207 med bilaga
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 februari 2017 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att motta informationen
Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2016/00234

Aktuell skolstatistik

Kommunstyrelsen lägger redovisningen til} handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisar aktuella siffror från för-

skoleavdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält platsbehov tili
öarnomsorgen för januari och februari.

Antalet inskrivna barn i förskolan och på fritidshemmen har ökat och det
kommer att finnas behov av utökning av platser under våren.
Beslutsunderlag

Utbildnings- cch kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 11
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 februari 2017;
Utskottet har tagit del av informationen och skickar den vidare till kommunstyrelsen för information.
Expedieras till;

Barn- och utbildningschefen
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skvraborg
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde
den 24 februari 2016.
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Dnr KS 2015/0057

Information från Folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande inforrnerar från Folkhälsorådets sammanträde den 21 februari 2016.
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Dnr KS 2015/0012

Information från komrnunrhefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar bland annat att Lena Tilstam tackat nej till erbjudandet om tjänsten som MTG-samordnare. Frågan om rekrytering av MTGsamordriare tas upp på MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde på fredag.
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Dnr KS 2015/0013

Ks§99

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

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

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 13 februari 2017 inklusive
individärenden samma dag,

utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 februari 2017 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 8 februari 2017
4

delegationslista nummer
1/17
1/17

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen

de}egationsbesiut numrre,r
kommunstyrelsens ordförande

vård- och omsorgsutskottets ordförande
kommunchef Per-Ola Hedberg
trafikhandläggare Marie Djupfeldt
barn- och utbildningschef Marita Fritiorg
socialchef Sandra Säljö
enhetschef Ananthi Flodin

4-8/17
1/17
2/17
10-19/17
1-19/17
1/17
1/17

Expedieras till;

Delegater som anmält beslut
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Ks § 100
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2016/0178
Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom den 17 februari 2017,
i ärende om ansökan om tillstånd att riva bro över Tidan vid Lagerfors i
Töreboda kommun,

Dnr KS 2016/0258
Länsstyrelsen Västra Götalands län, beslut den 28 februari 2017 om nya reviderade kommuntal för mottagande av nyanlända 2017,
Dnr KS 2015/0039

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 6 december 2016, § 164, om arbetsordning för mi5ö- och byggnadsnämnden,
Dnr KS 2016/0231
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 31 januari 2017, § 11, Verksamhetsberättelse 2016, bokslut och uppföljning, av nämnds- och kvalitetsmål,
Dnr KS 2015/0038

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 31 januari 2017, § 12, Uppföljning nr 2 av internkontroll 2016,
Dnr KS 2015/0038

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 31 januari 2017, § 15, Verksamhetsplan år 2017 och framåt för miljö- och byggnadsnämnden,
Dnr KS 2016/0135

Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 31, Uppfö5ning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med bokslut,

Dnr KS 2016/0058

Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 32, Uppfö5ning av internkontroll 2016 i samband med bokslut,
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Dnr KS 2017/0063

Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 33, Internkontrollplan
för tekniska nämnden 2017.
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Dnr KS 2017/0007

Digitala lås och nycklar inom äldreomsorgens hemtjänst
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Töreboda kommun inför digitala nycklari hemvården under 2017.
Detta genomförs genom att digitala nyckiar hanteras i personalens
mobiltelefoner.

2.

För investeringen anslås 430 000 kronor som ett til!ägg i budget
2017.

3. Löpande årliga driftkostnader finansieras av verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

} hemvårdens lokaler förvaras två nycklar till varje brukare som har ett

trygghetslarm installerat. Detta sätt att hantera flera olika nycklar är
tidsödande och ineffektivt. Risken att förlora nycklar och att nycklar
kommer i orätta händer är stor. Det händer ofta att personal måste köra

långa sträckor eller vänta in varandra utmed vägen för att växla nycklar.
En effektiv lösning är digitala nycklar som hanteras i personalens
mobiltelefoner. Resultatet blir mindre administration, minskat antal resor

(till exempel på grund av glömda nycklar), mer tid för vård och omsorg samt
bättre möjlighet till uppföljning för att kvalitetssäkra verksamehten. Det finns
möjlighet att koppla ihop de digitala nycklarana med nuvarande verksamhetssystem Procapita och Lifecare.
Kostnadsberäkning
Investering
430 000

Lås (270 stycken)
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Engångskostnad «irift
Installatiorispaket
Installation av alla nya lås (tid och resor)

44000

Inköp av smartphones

58 000

45 000

147 000

Summa:

Årlig driftkostnad
Månadskostnad för app/mobil, 35 kronor/månad
och mobil

20 000

15 nya lås/år (slitage och nya brukare 1600 kronor/lås

24 000

Drift av server, uppskattning
Kapitalkostnad

20 000
51000
115 000

Summa:

Beslutsunderlag

Äidreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 9 januari 2017

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 7
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 43
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 10

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 januari 2017 föresiå kommunstyrelsen besluta följande;
Införande av digitala nycklar i hemvården genomförs enligt förslag
*

*
*

Införandet sker under 2017

Engångskostnaden för införandet görs som ett tillägg i investeringsbudget20l7

*

Löpande årliga kostnader får finansieras av äldreomsorgsverksamheten

Kornmunstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 följande;
Frågan om införande av digitala nycklar i hemvården och finansieringen av

engångskostnaden, 577 000 kronor, kompletteras med en investeringskalkyl
och överlämnas till investeringsberedningen (vid ekonomiberedningens sammanträde den 7 februari 2017). Löpande årliga kostnader finansieras av
äldreomsorgsverksamheten.
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Ekonomiberedningen beslutade den 15-i6 februari 2017 föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
Införande av digitala nycklar i hemvården genomförs under 2017
genom att digitala nycklar hanteras i personalens mobiltelefoner.
För investeringen anslås 430 000 kronor som ett tillägg i budget
*

*

2017.
*

Löpande årliga driftkostnader finansieras av verksamheten.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

lusterare

A< JfM

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammgnträdesdatum

Sida

2017-03-Ol

161

Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2 0 0 9 ; 4 0 0).

Ks § 102

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
Föräldrabalken (FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 november 2016, § 274
Expedieras till;

??'?}usterare

AS ixast

Utdragsbestyrkande

