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  Föreläsning om våld i nära relationer 

 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde, klockan 17:00 i Gjuteriets aula, har allmänheten 
bjudits in till en föreläsning om Våld i nära relation.  
 
Vad är våld i nära relation? Vilken hjälp kan man få om man är utsatt? Vad gör man om 
man misstänker eller vet att någon annan är utsatt? Detta och mer kommer föreläsare 
Helen Engström, skolkurator att prata om. Medverkar gör även Töreboda kommuns 
samordnare för våld i nära relation Annika Sundin Gustafson.  
 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare är välkomna att närvara vid denna föreläsning som 
föregår fullmäktiges sammanträde. 
 
 
Kungörelse 
 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, 
aulan, måndagen den 29 april 2019  kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.  
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare 

3.  Information om verksamheten inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg - RÖS 

4.  Upphävande av folkhälsorådets reglemente 

5.  Avtal om krissamverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

6.  Avgifter inom kultur- och fritids verksamheter 

7.  Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram och påminner om 
barnkonventionens betydelse 

8.  Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri även kallat passiv penninginsamling 

9.  Motion om arbetsgivarfinansierade arbetskläder inom förskola och fritidsverksamhet 

10.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning - april år 
2019  

11.  Handlingar att anmäla  



 

 

12.  Eventuellt inkomna motioner 

13.  Anmälas: Motion om förstärkning av patientsäkerheten och äldrevården 

14.  Anmälas: Medborgarförslag om att asfaltera vägen mellan Halnavägen och Mostugan 

15.  Eventuella interpellationer 

16.  Eventuella frågor 

17.  Eventuella valärenden 
 

 

Karl-Johan Gustavsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 

 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 12 eller 0506-180 55, e-post: ola.blomberg@toreboda.se alternativt  
kristina.roslund-berg@toreboda.se  

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på ”Assistenten”. Ärendeförteckning 
och handlingar finns även tillgängliga på kommunledningskontoret och på kommunens 
hemsida www.toreboda.se. 
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TÖREBODA KOMMUN 
Ola Blomberg ,  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2019-02-14 

Referens 
KS 2019-00066 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Upphävande av folkhälsorådets reglemente 

 Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva befintligt reglemente för 
folkhälsorådet då detta är inaktuellt och att rådets verksamhet och 
arbetsformer regleras i befintligt samverkansavtal. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta något nytt reglemente för 
folkhälsorådet då rådets verksamhet och arbetsformer regleras i befintligt 
samverkansavtal.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att anta upprättat förslag till reglemente 
för folkhälsorådet i Töreboda.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-01 att, för sin del, godkänna upprättat förslag 
till samverkansavtal med östra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2018-2021. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att fastställa Töreboda kommuns 
representation i folkhälsorådet enligt följande: 
 

- Förtroendevalda: Kommunstyrelsens presidium, kommunstyrelsens 
ordförande är tillika ordförande i folkhälsorådet. 
 

- Tjänstepersoner: Kommunchefen samt kommunchefens ersättare. 

Ovanstående beslut om samverkansavtalet och representation i folkhälsorådet 
innebär att befintligt reglemente är inaktuellt. Kommunledningskontoret föreslår 
därför att befintligt reglemente för folkhälsorådet upphävs samt att det inte 
upprättas något nytt reglemente. Förslaget motiveras med att: 
 

- Befintligt samverkansavtal reglerar tydligt formerna för samverkan, parternas 
åtagande, ekonomi m.m. Det finns därmed inget behov av att ytterligare 
förtydliga rådets verksamhet och arbetsformer. 
 

- Enligt Kommunallagen (6 kap. 44 §) ska kommunfullmäktige anta reglementen 
om styrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer. I reglementet ska 
även uppgiftsfördelningen mellan nämnderna klargöras. Folkhälsorådets 
uppdrag är inte att likställas med en nämnd och därför krävs inte heller något 
reglemente. 
 

- Det är inte formellt korrekt att kommunen, som en av två samverkande parter, 
antar ett reglemente som reglerar det gemensamma rådets verksamhet och 
arbetsformer.                         

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg samt kommunchef Per-Ola Hedberg 
2019-02-14, Upphävande av folkhälsorådets reglemente. 



Töreboda kommun 
Datum 
2019-02-14 

 
KS 2019-00066 Sida 2 av 2 

 

 

 
Befintligt reglemente för folkhälsorådet, antaget av kommunfullmäktige 2011-11-
28. 
 
Befintligt samverkansavtal med östra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2018-2021. 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-29 § 137, Samverkansavtal om 
lokalt folkhälsoarbete 2018-2021, Ledamöter i folkhälsorådet 2019-2022. 
 

 

Töreboda 2019-02-14 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Folkhälsorådet 
Folkhälsostrateg Pia Gustavsson 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden             





























 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Ola Blomberg ,  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2019-02-19 

Referens 
KS 2019-00104 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Avtal om krissamverkan mellan Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Avtal om krissamverkan 
mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestads och 
Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommuncheferna i Mariestad, Töreboda och Gullspång har på  uppdrag av 
MTG-styrgrupp upprättat ett förslag till Avtal om avlastning och stöd mellan 
kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång i händelse av krissituation  
 
I händelse av en krissituation belastas berörd kommun. När en förhöjd 
belastning kvarstår över tid kan detta ge upphov till behov av förstärkning och 
avlastning.  
 
Inom räddningstjänstens område finns rutiner och regler kring samverkan 
över kommungränser. Enligt kommunallagen 9 kap 37 § får kommuner inom 
ramen för avtalssamverkan överlåta beslutanderätt till anställd i annan 
kommun.  
 
I en krissituation kan det uppkomma behov av avlastning i andra funktioner 
som t ex kommunchef, kommunikationspersonal, HR-resurser med mera. Det 
kan både handla om att hålla igång krisarbetet så att befintlig personal får 
dygnsvila och att avlasta i bibehållandet av ordinarie verksamhet.  
 
Som en förutsättning för sådan samverkan gäller att det i det enskilda fallet 
måste finnas resurser som utlånande kommun kan avvara, att ersättning utgår 
för självkostnad samt att frågan om utlånad personals beslutsbefogenheter 
regleras.  
 
En rimlig utgångspunkt är att inlånad personal får samma delegation som den 
personal den ersätter eller avlastar, om inte annan överenskommelse görs i det 
enskilda fallet. 
 
MTG- styrgrupp beslutade 2019-02-05 att rekommenderar fullmäktige i 
respektive MTG-kommun att godkänna förslag till avtal om avlastning och stöd 
mellan kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång i händelse av 
krissituation, Förslag till Avtal om krissamverkan mellan Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner.                         



Töreboda kommun 
Datum 
2019-02-19 

 
KS 2019-00104 Sida 2 av 2 

 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kommunchefen i Mariestads kommun Kristofer 
Svensson 2018-12-11. 
 
Förslag till Avtal om krissamverkan mellan Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-02-19, Avtal om 
krissamverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
 

 

Töreboda 2019-02-19 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Mariestads kommun 
Gullspångs kommun 
Säkerhetssamordnare Camilla Thure 
Säkerhetssamnordnare Per Ahlström 

             

















 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Fredrik Lindström,  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 

Datum 
2019-03-08 

Referens 
KS 626 2018-00401 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen  

Avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten  

Förslag till beslut 

Föreslagen justering av avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten beslutas. 
De nya nivåerna för avgifterna börjar tillämpas från 1/8 innevarande år med 
undantag för föreningarnas hyreskostnader för anläggningar som istället 
beslutas gälla  från 1/1 2020.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Avgifter och taxor inom kultur- och fritidsverksamheten i Töreboda kommun 
har inte justerats sedan 2014. De olika ansvariga för berörda verksamheter har 
varit delaktiga i en dialog om nya avgifter och taxor. I det förslag som bifogas 
på nya avgifter och taxor har vi försökt att hitta en balans mellan kommunens 
behov av rättvisande avgifter och taxor och ekonomisk förmåga hos 
företrädesvis de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. I 
underlaget finns nu gällande avgifter och taxor med samt förslag på nya nivåer 
för detsamma.     

 

                    

Töreboda 2019-03-08 

Fredrik Lindström 
Utredningsansvarig  

Marita Friborg  
Utbildnings- och kulturchef  

 

 

Bilaga: Förslag på nya avgifter och taxor inom kultur- och fritidsverksamheten  

 

Beslutet ska skickas till: 

Marita Friborg utbildnings- och kulturchef             



Avgifter inom Kultur och Fritid  

Simhallen  

Vara/tjänst Nuvarande avgift (kr)  Föreslagen avgift (kr)  

Enkelbad barn 0-5 år  Ny åldersindelning  0 

Enkelbad 6-17 år Ny åldersindelning  30 

Enkelbad pensionär  20 30 

Enkelbad vuxen  40  45  

Årskort barn  Ny ålderindelning  550 

Årskort pensionär  450 550 

Årskort vuxen  850 950 

Årskort familj*  1000 1200 

10-kort bad barn 6-17 år  Ny indelning  240 

10-kort pensionär  150 240 

10-kort vuxen 270 400 

Enkelbad avtalskund  20 35 

Sommarsimskola  300 500 

Hyra simhallen Töreboda 

simförening  

50 per timma 55 

Hyra simhallen föreningar  200 per tillfälle 220 

Hyra simhallen förening annan 

kommun  

400 per timma 450 

Hyra simhallen enskilda och 

företag  

400 per timma 450 

För att underlätta i det dagliga arbetet föreslås färre åldersklasser för t.ex. barn.  

 

Idrottshallen  

 

Vara/Tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Förening med 
ungdomsverksamhet  

50 per timma  55 per timma  

Föreningar utan 
ungdomsverksamhet och 
enskilda  

100 per timma  120 per timma 

Föreningar annan kommun  200 per timma 250 per timma 

Samordnad badminton  50 per bana och timma  70 per bana och timma 

Ej utförd grovstädning  Faktisk timkostnad 
städenheten  

Faktisk timkostnad 
städenheten 



 

Idrottshallen övriga utrymmen  

  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Bordtennisrum förening  11 600 per år  12 200 per år  

Brottningshall  14 800 per år  15 400 per år 

Cykelrum  1950 per år 2250 per år 

Skjutbana 9400 per år  10000 per år  

Styrkehall  9300 per år  9900 per år 

 

Bollhallen  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Förening med 
ungdomsverksamhet  

40 per timma  45 

Föreningar utan 
ungdomsverksamhet och 
enskilda  

100 per timma  110 

Samordnad badminton  50 per bana och timma  70 
Förening annan kommun  200 per timma  250 
 

 

Idrottshallar vid Kilenskolan, Moholms skola och Älgarås 

skola  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Föreningar med 
ungdomsverksamhet  

22 per timma  27 

Föreningar utan 
ungdomsverksamhet och 
enskilda  

45 per timma  70 

Föreningar annan kommun  45 per timma  80 

 

 

 

 

 



Töreshov  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Fotbollsplaner  57 000 per år  65000 per år  

Förening annan kommun 
match  

300 per timma  400 per timma 

Förening annan kommun 
träning  

200 per timma  300 per timma 

Stenmjölsplan förening inom 
kommunen  

Avgiftsfritt Avgiftsfritt 

Stenmjölsplan förening annan 
kommun  

2000 per dag 1000 per dag  

Stenmjölsplan kommersiell 
aktör  

Ny grupp  2000 per dag  

 

Ishallen  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Föreningar inom kommunen 
och enskilda  

120 per 50 minuter 140 

Förening annan kommun 
planhyra  

600 per 50 minuter  650 

Omklädningsrum skolor och 
förskolor  

120 per tillfälle  120 

Dansarrangemang förening 
inom kommunen exklusive 
städ 

1200 per tillfälle  1400 

Dansarrangemang övriga 
arrangörer exklusive städ  

1500 per tillfälle  1800 

Städavgift ishallen  500 per tillfälle  700 per tillfälle  
Övrig verksamhet under icke 
istid  

250 per timma  250 

   

 

 

Kulturskolan  

Vara/tjänst  Nuvarande avgift (kr)  Föreslagen avgift (kr) 

Ämneskurs från åk 3 300 350 

Ämneskurs till åk 3 600 700 

Vuxenundervisning* 1000 1200 

Instrumenthyra 200  300 

Trumplatta  100 200 



Körsång 300 350 

Maxtaxa familj  1200 1400 

Avgifterna avser en termin. Kulturskolan tar in vuxenstuderande i mån av plats. En elev som går på två 

ämnen, betalar halv kursavgift för det andra ämnet. För familj finns en maxtaxa men utöver denna kan 

instrumenthyra tillkomma. Ingen hyresavgift tas ut för horn, trombon, baryton eller tuba. Ej heller för violin i 

årskurs 1 och 2. All orkester- och ensembleverksamhet är gratis. Även körsång är utan avgift förutsatt att 

man går ämneskurs sång.   

Biblioteket  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Kopiering svart/vit 2 per sida 2 

Kopiering färg  4 per sida 4 

Fax 10 startavgift därefter 2 per 

tillkommande sida 

10 startavgift därefter 2 per 
tillkommande sida 

Föreningsarkivet plats för 

dokument 

Hyllor fritt  Hyllor fritt 

Föreningsarkivet plats för 

dokument 

Låsta skåp 100 per år  Låsta skåp 100 per år  

Plastpåse  2 5 

 

Övriga taxor och avgifter som rör biblioteksverksamheten är gemensamma med Bibliotek Mellansjö 

och beslutas separat.  

 

Teatern  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Hyra  400 per tillfälle och dag  500 
Kommersiell verksamhet  1000 per tillfälle och dag  1500 
Ej utförd städning  Avtalsenlig timkostnad Avtalsenlig timkostnad 
   

 

Fritidsgården Loftet   

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Hyra  400 per tillfälle och dag  500 
Hyra vid barnkalas  250 per tillfälle och dag  250 
Kommersiell verksamhet  1000 per tillfälle och dag  1000 
 

 



Älgarås servicehus  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Hyra  200 per tillfälle och dag  250 
 

Mariestad-Töreboda bildarkiv  

 

Vara/tjänst Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Högupplösta bilder utskrift 
affischpapper A3  

50 55 

Högupplösta bilder fotopapper 
A4  

50 55 

Högupplösta bilder 
kopieringspapper 

5 7 

Digital kopia 72 dpi  20 25 

Tryckbar bild 300 dpi  50 55 

Kopia ur Kjellanders och Follins 
negativsamlingar, utskrift som 
ovan  

100 150 

 



Avgifter inom Kultur och Fritid  

Simhallen  

Vara/tjänst Nuvarande avgift (kr)  Föreslagen avgift (kr)  

Enkelbad barn 0-5 år  Ny åldersindelning  0 

Enkelbad 6-17 år Ny åldersindelning  30 

Enkelbad pensionär  20 30 

Enkelbad vuxen  40  45  

Årskort barn  Ny ålderindelning  550 

Årskort pensionär  450 550 

Årskort vuxen  850 950 

Årskort familj*  1000 1200 

10-kort bad barn 6-17 år  Ny indelning  240 

10-kort pensionär  150 240 

10-kort vuxen 270 400 

Enkelbad avtalskund  20 35 

Sommarsimskola  300 500 

Hyra simhallen Töreboda 

simförening  

50 per timma 55 

Hyra simhallen föreningar  200 per tillfälle 220 

Hyra simhallen förening annan 

kommun  

400 per timma 450 

Hyra simhallen enskilda och 

företag  

400 per timma 450 

För att underlätta i det dagliga arbetet föreslås färre åldersklasser för t.ex. barn.  

 

Idrottshallen  

 

Vara/Tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Förening med 
ungdomsverksamhet  

50 per timma  55 per timma  

Föreningar utan 
ungdomsverksamhet och 
enskilda  

100 per timma  120 per timma 

Föreningar annan kommun  200 per timma 250 per timma 

Samordnad badminton  50 per bana och timma  70 per bana och timma 

Ej utförd grovstädning  Faktisk timkostnad 
städenheten  

Faktisk timkostnad 
städenheten 



 

Idrottshallen övriga utrymmen  

  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Bordtennisrum förening  11 600 per år  12 200 per år  

Brottningshall  14 800 per år  15 400 per år 

Cykelrum  1950 per år 2250 per år 

Skjutbana 9400 per år  10000 per år  

Styrkehall  9300 per år  9900 per år 

 

Bollhallen  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Förening med 
ungdomsverksamhet  

40 per timma  45 

Föreningar utan 
ungdomsverksamhet och 
enskilda  

100 per timma  110 

Samordnad badminton  50 per bana och timma  70 
Förening annan kommun  200 per timma  250 
 

 

Idrottshallar vid Kilenskolan, Moholms skola och Älgarås 

skola  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Föreningar med 
ungdomsverksamhet  

22 per timma  27 

Föreningar utan 
ungdomsverksamhet och 
enskilda  

45 per timma  70 

Föreningar annan kommun  45 per timma  80 

 

 

 

 

 



Töreshov  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Fotbollsplaner  57 000 per år  65000 per år  

Förening annan kommun 
match gräsplan  

300 per timma  400 per timma 

Förening annan kommun 
träning gräsplan 

200 per timma  300 per timma 

Stenmjölsplan förening inom 
kommunen  

Avgiftsfritt Avgiftsfritt 

Stenmjölsplan förening annan 
kommun  

2000 per dag 1000 per dag  

Stenmjölsplan kommersiell 
aktör  

Ny grupp  2000 per dag  

*Konstgräsplanen hyrs ut av Töreboda IK som äger planen.  

 

Ishallen  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Föreningar inom kommunen 
och enskilda  

120 per 50 minuter 140 

Förening annan kommun 
planhyra  

600 per 50 minuter  650 

Omklädningsrum skolor och 
förskolor  

120 per tillfälle  120 

Dansarrangemang förening 
inom kommunen exklusive 
städ 

1200 per tillfälle  1400 

Dansarrangemang övriga 
arrangörer exklusive städ  

1500 per tillfälle  1800 

Städavgift ishallen  500 per tillfälle  700 per tillfälle  
Övrig verksamhet under icke 
istid  

250 per timma  250 

   

 

 

Kulturskolan  

Vara/tjänst  Nuvarande avgift (kr)  Föreslagen avgift (kr) 

Ämneskurs till och med åk 2 300  350 

Ämneskurs från åk 3 600  700 

Vuxenundervisning* 1000  1200 

Instrumenthyra 200  300 



Trumplatta  100 200 

Körsång 300 350 

Maxtaxa familj  1200 1400 

Avgifterna avser en termin. Kulturskolan tar in vuxenstuderande i mån av plats. En elev som går på två 

ämnen, betalar halv kursavgift för det andra ämnet. För familj finns en maxtaxa men utöver denna kan 

instrumenthyra tillkomma. Ingen hyresavgift tas ut för horn, trombon, baryton eller tuba. Ej heller för violin i 

årskurs 1 och 2. All orkester- och ensembleverksamhet är gratis. Även körsång är utan avgift förutsatt att 

man går ämneskurs sång.   

Biblioteket  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Kopiering svart/vit 2 per sida 2 

Kopiering färg  4 per sida 4 

Fax 10 startavgift därefter 2 per 

tillkommande sida 

10 startavgift därefter 2 per 
tillkommande sida 

Föreningsarkivet plats för 

dokument 

Hyllor fritt  Hyllor fritt 

Föreningsarkivet plats för 

dokument 

Låsta skåp 100 per år  Låsta skåp 100 per år  

Plastpåse  2 5 

 

Övriga taxor och avgifter som rör biblioteksverksamheten är gemensamma med Bibliotek Mellansjö 

och beslutas separat.  

 

Teatern  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  
Hyra  400 per tillfälle och dag  500 
Kommersiell verksamhet  1000 per tillfälle och dag  1500 
Ej utförd städning  Avtalsenlig timkostnad Avtalsenlig timkostnad 
   
 

Fritidsgården Loftet   

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Hyra  400 per tillfälle och dag  500 
Hyra vid barnkalas  250 per tillfälle och dag  250 
Kommersiell verksamhet  1000 per tillfälle och dag  1000 
 



 

Älgarås servicehus  

Vara/tjänst  Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Hyra  200 per tillfälle och dag  250 
 

Mariestad-Töreboda bildarkiv  

 

Vara/tjänst Nuvarande pris (kr)  Föreslaget pris (kr)  

Högupplösta bilder utskrift 
affischpapper A3  

50 55 

Högupplösta bilder fotopapper 
A4  

50 55 

Högupplösta bilder 
kopieringspapper 

5 7 

Digital kopia 72 dpi  20 25 

Tryckbar bild 300 dpi  50 55 

Kopia ur Kjellanders och Follins 
negativsamlingar, utskrift som 
ovan  

100 150 
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 Kommunfullmäktige 

Besvarande av medborgarförslag om att kommunen 
aktualiserar, lyfter fram och påminner om barnkonventionens 
betydelse 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att besluta följande: 

 Verksamheterna Vård och omsorg, Utbildning och kultur, samt 
Kommunledning utser en kontaktperson per verksamhet med uppdrag 
att samordna aktiviteter som ger personal och förtroendevalda ökad 
kunskap om barnets rättigheter. Aktiviteterna ska också ge ökad 
förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med 
konventionen. 

 Barnkonventionen ska beaktas vid alla beslut. Särskild uppmärksamhet 
och dokumentation bör ske vid beslut om budget. 

 I årsredovisningen ska framgå hur verksamheten tagit hänsyn till 
barnperspektivet under året. 

 Som vägledning vid utbildning och information hänvisas till SKL:s 
(Sveriges kommuner och landsting) underlag om Barnets rättigheter. 

            

Bakgrund  

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

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

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

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

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

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

 



Töreboda kommun 
Datum 
2019-01-07 

 
KS 100 2015-00075 Sida 2 av 2 

 

 

Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58: 
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret. 

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

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

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen 
om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen har utsett 
en person som ska ta fram en vägledning som ska hjälpa till med tolkning och 
tillämpning av konventionen. Regeringen har även tillsatt en utredning som 
ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer 
med barnkonventionen.                         

 

Töreboda 2019-01-07 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 
 

 

Bilaga: 
1. Medborgarförslag Barnkonventionen från Britt Uhlin 
2. Barnkonventionen föreslås bli svensk lag – till dig som är 

förtroendevald 
 

Beslutet ska skickas till: 

Britt Uhlin 
Kommunchefen 
Utbildnings- och kulturchefen 
Socialchefen 
Äldreomsorgschefen             
 



Barnkonventionen 
föreslås bli svensk lag
TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD

http://www.skl.se
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Inledning
Frågor som rör barnets rättigheter förekommer allt oftare i den offentliga 
debatten. Inte minst mot bakgrund av att konventionen om barnets rättig-
heter föreslås bli svensk lag. Den här skriften är tänkt som ett stöd till 
dig som är förtroendevald i kommuner, landsting och regioner. Utgångs-
punkten är att på ett kort och enkelt sätt beskriva de åligganden vi har 
som stat när det gäller barnets rättigheter, oavsett om det blir en ny lag 
eller inte. Som förtroendevald har du en helt avgörande roll för att barn 
och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. 

I skriften får du tips om hur du kan tänka och vilka saker som är särskilt 
viktiga att beakta. 

Vi vill också passa på att tacka de medlemmar och Barnrättskonsult-
erna som lämnat synpunkter på innehållet under processens gång.

Stockholm i november 2017

Lena Micko
Ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting
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Kunniga politiker fattar 
välgrundade beslut
Världssamfundet bestämde redan 1989 att barn har rätt 
att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att få 
skydd mot utnyttjande och diskriminering och att få ut-
trycka sin mening och bli respekterad. Därför har vi en 
skyldighet att svara mot dessa krav. 

Nu föreslås Konventionen om barnets rättigheter bli svensk lag från den  
1 januari 2020 och många frågar sig vad det kommer att innebära för offent- 
lig verksamhet. Känslorna är blandade, vissa är oroliga för vilka konse-
kvenserna kan bli, medan andra tror att allt kommer att lösa sig bara 
lagen träder i kraft. Sanningen är väl att idag är det ingen som vet hur 
det blir eftersom det inte finns några svenska erfarenheter att luta sig 
mot. Barnrättighetsutredningen föreslog dels inkorporering av konven-
tionen, dels fortsatt transformering av rättigheterna in i relevant be-
fintlig lagstiftning. Det är två olika sätt att implementera barnets rättig- 
heter i svensk lagstiftning. Det första sättet kräver en ny lag och det andra  
sättet förutsätter att befintliga lagar kompletteras med barnets rättig- 
heter. Utredaren föreslog att Lagen om stöd och service till vissa funktions- 
hindrade, Utlänningslagen, Förvaltningslagen och Förvaltningsprocess-
lagen ska förstärkas med rättigheterna och att Brottsbalken ska stärkas 
med en ny paragraf om våld mot barn. I regeringens lagrådsremiss be-
handlas endast inkorporeringslagen, det vill säga att artikel 1–43.1 och 
44.6 ska inkorporeras i svensk lag från den 1 januari 2020. Den kartlägg-
ning som gjordes inom ramen för Barnrättighetsutredningen visade att 

Fortsatt trans- 
formering föreslogs  
av Barnrättighets-
utredningen.
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barnets bästa inte utreds och motiveras och att vuxna inte pratar med 
barn om rätt saker när deras förhållanden ska utredas.

Som förtroendevald är det dels viktigt att du känner till konventionens 
bestämmelser så att dina beslut blir grundade i barnrätten, dels att du 
efterfrågar beslutsunderlag där barnets bästa är utrett och motiverat. Re-
geringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att stödja kommuner, 
landsting och regioner i deras arbete med barnets rättigheter. Kunskaps-
lyftet pågår mellan 2016 och 2019. 

Genom kunskap om barnets rättigheter kan du, som politiker, bidra till 
att barns rättigheter tillämpas och därmed påverka flickors och pojkars 
livsvillkor på ett positivt sätt. Barn är varje människa upp till 18 år enligt 
konventionen.
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Därför ska du som förtroende-
vald beakta rättigheterna

 > Den svenska regeringen ratificerade konventionen om barnets rättig-
heter 1990. En ratificerad konvention är juridiskt bindande mellan de 
stater som gått med. Det innebär att rättigheterna ska tillämpas på 
alla nivåer i samhället.

 > Sverige har även ratificerat Wienkonventionen om traktaträtten som 
i artikel 27 slår fast att en stat inte kan hänvisa till nationell lag för att 
inte följa en ratificerad konvention.

 > Sveriges riksdag har antagit två nationella strategier för att stärka  
barnets rättigheter. Den första antogs 1998 och den andra 2010.

”Samtliga FN:s medlems-
stater, utom USA, har rati-
ficerat barnkonventionen.”

En ratificerad konven-
tion är bindande för de 
stater som anslutit sig.
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Strategin som beslutades av riksdagen i december 2010 innehåller följande 
punkter:

 > All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse  
med barnkonventionen. 

 > Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla  
sammanhang.

 > Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som  
rör dem.

 > Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
 > Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i 
sitt föräldraskap.

 > Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets 
rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.

 > Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets  
rättigheter genom samverkan.

 > Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut 
och prioriteringar som rör barn.

 > Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån 
ett barnrättsperspektiv.

Varje punkt är  
kopplad till en rättig-

het i konventionen.
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Kloka beslut leder till en  
handlingskraftig organisation
Många års erfarenhet av barnrättsarbete visar att det finns några beslut 
som ger särskilt goda förutsättningar. En god jordmån för ett hållbart 
barnrättsarbete. Det är viktigt att känna till vilka beslut som är fattade om 
barnrättsarbetet:

Börja med att ta reda på om det finns ett beslut i fullmäktige (styrelse) 
om att arbeta i enlighet med konventionen

Ett sådant beslut motsvarar inkorporering på lokal och regional nivå. Alla 
landsting och regioner har ett sådant beslut, medan det inte finns i alla 
kommuner. Är beslutet tvärpolitiskt förankrat är chanserna större att ar-
betet överlever ett majoritetsskifte vid val.

Nästa steg är att få med skrivningar om rättigheterna  
i alla styrande dokument

Att det finns skrivningar om rättigheterna i de styrande dokumenten kan 
sägas motsvara transformeringen – att rättigheterna förs in i de lagar där 
de är relevanta. Budgetdokumentet är särskilt viktigt, för att identifiera vilka 
konsekvenser budgeten kan få för barns rättigheter och livsvillkor. Det bi-
drar till att organisationen påminns om frågan och prioriteringar synliggörs. 

Tvärpolitisk förankring och krav på återrapportering  
till den politiska nivån

Att det finns en politisk enighet och samverkan om barnets rättigheter 
stärker ett långsiktigt arbete. För att säkra att rättigheterna tillämpas i 
organisationen är det viktigt med återrapportering till den politiska nivån. 
Som förtroendevald behöver du få kunskap om vad som är utfört i för-
hållande till de beslut som är fattade. 

Barn ska prioriteras.
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Lärande och kunskapsutveckling

Det är klokt att kartlägga hur det ser ut med kunskapen om rättigheterna 
bland förtroendevalda. För att kunna fatta beslut som är grundade i barn-
rätten är det nödvändigt att känna till vilka rättigheter barn har och vad 
det innebär för dig som beslutsfattare. Som förtroendevald är det viktigt 
att du ställer frågor om kunskapsnivån i organisationen.

Besluta om en samordningsfunktion

Forskning och erfarenhet visar att det är helt avgörande att det finns en 
funktion som samordnar arbetet i organisationen. Därför är det viktigt att 
efterfråga vem i organisationen som har den här funktionen. Ett strate-
giskt samordningsansvar för barnrättsarbetet skapar förutsättningar för 
att det operativa barnrättsarbetet i förvaltningar och verksamheter plane-
ras, genomförs och följs upp.

Arbetsgrupp knuten till samordningsfunktionen

För att styra upp arbetet och skapa långsiktiga strukturer är det en fördel 
med en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen. Besluts-
vägar blir kortare och alla förvaltningar är representerade. Alla delar av 
organisationen behöver vara informerad om vad som pågår. 

”Landstinget i Värmland 
har de här förutsättning-
arna på plats, så nu går vi 
vidare och tar initiativ till en 
länsövergripande plattform 
för barnrättsarbetet i hela 
Värmland.”
Malin Berglund, Ordförande i Demokrati- 
beredningen i Landstinget i Värmland.
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figur 1. Rättighetsbasera alla processer

Politisk styrning

Ledning Kärnverksamhet Stöd Struktur

Kultur

Invånare: varje barn upp till 18 år

Verksamhets-
planering

Budgetarbete

Uppföljning

Administrativa
rutiner

Kvalitetsledning

Kompetens-
utveckling

M
yndighets-

utövning

Service och 
välfärdstjänster

Långsiktig 
sam

hällsutveckling

Aktiviteter på olika nivåer

Uppdatera webben, skapa nyhetsbrev, informera barn och unga är exempel 
på aktiviteter som kan genomföras. Använd SKL:s kortlek för diskussioner 
på APT eller gör webbutbildningen som är framtagen av Västra Göta-
landsregionen (VGR) i samverkan med SKL, är andra exempel.  

Handledning och stöd

Det går bra att höra av sig till SKL för stöd och vägledning. Kontakta  
elizabeth.englundh@skl.se 

LÄSTIPS! 

Länk till kortlek https://
skl.se/demokratiledning-
styrning/manskligarat-
tigheterjamstalldhet/
barnetsrattigheter/ova-
barnetsrattigheterkort-
lek.888.html

Länk till webbutbildning 
https://skl.se/demo-
kratiledningstyrning/
manskligarattigheter-
jamstalldhet/barnetsrat-
tigheter/utbildningar-
barnetsrattigheter.8995.
html

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
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Barnkonventionen  
i svenska lagar
Flera artiklar i barnkonventionen har transformerats in i svenska lagar. Det 
är företrädesvis artikel 3.1 rörande barnets bästa och artikel 12 om barnets 
rätt att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet och få sina åsikter 
beaktade i förhållande till ålder och mognad. Exempel på lagar där barn-
konventionen synliggjorts är:

 > Regeringsformen
 > Föräldrabalken
 > Skollagen
 > Socialtjänstlagen
 > Utlänningslagen
 > Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 > Hälso- och sjukvårdslagen
 > Patientlagen 
 > Tandvårdslagen
 > Diskrimineringslagen
 > Lag med särskilda bestämmelser för vård av barn och unga

Det är i huvudsak  
barnets bästa och 

rätten att bli hörd som 
har transformerats.
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Ta hänsyn till de grundläggande 
principerna
Dina beslut kan stärka barnets rättigheter och förändra villkor för flickor och 
pojkar på ett positivt sätt. Efterfråga beslutsunderlag som är så grundliga 
att du kan ta hänsyn till de fyra grundläggande principerna i dina beslut:

1. Inget barn får diskrimineras på någon grund (artikel 2).
2. Barnets bästa ska vara utrett och bedömt så att det kan  

beaktas i beslutet (artikel 3.1).
3. Barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).
4. Barnet har rätt att säga sin mening i frågor som rör barnet  

och få sina synpunkter beaktade i förhållande till ålder och  
mognad (artikel 12).

”Omsorgen om barnets  
rättigheter sträcker sig över 
nationsgränserna; det är 
inte bara möjligt att bry sig 
om – utan en skyldighet.”
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter. 
Källa: UD info 2006.
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Beslutsfattande på lokal  
och regional nivå
När det gäller det viktiga beslutet i fullmäktige har SKL skickat ut enkäter 
till samtliga medlemmar vid tre tillfällen, 2011, 2013 och 2016. 

LÄSTIPS! 

I länken finns bilder som visar hur det ser ut i ditt län:
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjam-
stalldhet/barnetsrattigheter.106.html

 Barn har rätt att växa 
upp under likvärdiga 

villkor oavsett var i 
Sverige de bor.

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html
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Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete 
med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte 
ett fritt valt arbete utan något som vi alla ska förhålla oss till. 

 > Du som förtroendevald har en avgörande roll genom att fatta bra  
beslut som går att genomföra och är grundade i barnets rättigheter. 

 > Ledningens roll är att skapa förutsättningar för att medarbetarna  
ska kunna genomföra besluten i organisationen.

 > Medarbetarens uppgift är att använda rätt metoder för att tillämpa 
rättigheterna bland barn och unga.

Bestnr: 5459
Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se

http://www.skl.se
http://webbutik.skl.se
http://www.skl.se
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 Kommunstyrelsen 

Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri även kallat 
passiv penninginsamling 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om att införa förbud mot offentligt tiggeri i de 
centrala delarna av Töreboda, Moholm och Älgarås.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Marco Terenziani (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta om 
att införa förbud mot offentligt tiggeri. Det föreslagna förbudet ska gälla de centrala 
delarna av Töreboda, Moholm och Älgarås. Det föreslagna förbudet ska föras in i 
kommunens ordningsstadga. 
 
I motionen föreslås vidare att förbudet inte ska omfatta personer, föreningar och 
företag som har tillstånd av kommunen eller polisen för att bedriva insamling. 
 
I motionen hänvisas till Högsta förvaltningsdomstolens dom som gav Vellinge 
kommun rätt att, på några platser i kommunen,  införa förbud mot passiv 
penninginsamling (tiggeri) i den lokala ordningsstadgan. 
 
Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att en kommun, under vissa 
förutsättningar, får reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter. 
 
Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala 
ordningsföreskrifter enligt högsta förvaltningsdomstolens dom: 
 

Ordningslagen syftar bland annat till att trygga ordningen på offentliga platser. 
Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. Behovet av ytterligare 
bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala ordningsföreskrifter meddelade 
av kommunerna. 
 
Vellinge kommun beslutade vid en revidering av tidigare gällande lokala 
ordningsföreskrifter att bl.a. införa ett förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri) på särskilt angivna platser inom kommunen. Beslutet anmäldes till 
länsstyrelsen som upphävde förbudet med hänvisning till att det inte framkommit 
att själva insamlandet av pengar orsakat ordningsstörningar, varför regleringen inte 
behövdes för att upprätthålla den allmänna ordningen. Förvaltningsrätten och 
kammarrätten ändrade inte länsstyrelsens beslut. 
 
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att kommunerna erhållit ett öppet 
bemyndigande som ger dem vittgående befogenheter att meddela lokala 
ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen, men att det följer av ordningslagen att 
förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för långtgående. 
Vidare att det följer av praxis att föreskrifterna måste ges en tillräckligt tydlig 
utformning. 
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Lokala ordningsföreskrifter måste ha till syfte att upprätthålla ordningen i 
kommunen eller delar av denna. Avgörande i detta avseende är att regelns ändamål 
är att komma till rätta med någon typ av störning i det offentliga rummet. Härvid 
krävs inte att kommunen genom viss utredning visar att något har kommit att 
utgöra en störning av viss omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska 
få regleras. Om ett sådant krav uppställs skulle en kommun inte kunna införa 
föreskrifter i förebyggande syfte avseende sådant som typiskt sett kan innebära 
störningar. 
 
De föreskrifter som beslutas får inte vara för långtgående avseende geografiskt 
tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. Det finns en nära 
koppling mellan en föreskrifts sakliga innehåll och dess geografiska 
tillämpningsområde och allmänt sett gäller att ju mer avgränsat en 
ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan föreskriften 
tillåtas vara. Av betydelse i detta sammanhang är att bedömningen av om en viss 
företeelse bör regleras genom ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så 
fall är påkallad, främst måste ankomma på kommunerna. De är de som bäst känner 
till de lokala förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser principen 
om den kommunala självstyrelsen. En kommuns bedömning bör därför 
underkännas endast om den klart är för ingripande på den aktuella platsen. 
 
Mot denna bakgrund fann Högsta förvaltningsdomstolen att Vellinge kommun har 
möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Vidare att förbudet getts 
ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas 
anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella 
platserna. Förbudet var därför inte obefogat långtgående. Domstolen konstaterade 
avslutningsvis att föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att 
tillämpa. Den aktuella föreskriften stred därmed inte mot ordningslagen, varför 
kommunens överklagande bifölls. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
 

SKL, som lämnade yttrande i målet, anser att lokala ordningsföreskrifter kan avse 
såväl aktiv som passiv penninginsamling och bör kunna införas på särskilda och 
tydligt avgränsade platser samt att det bör ankomma på kommunen att bedöma om 
det finns ett behov av sådana föreskrifter. 
 
Kommunledningskontorets bedömning 
 

I Högsta Förvaltningsdomstolen dom (mål nr 2149-18) framgår att: 
Penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan företeelse som får regleras genom 
lokala ordningsföreskrifter. 
 
Vidare konstaterar domstolen att: Av praxis följer att lokala ordningsföreskrifter inte 
får vara för långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig 
giltighet och sakligt innehåll. Lokala ordningsföreskrifter får således inte ges ett större 
geografisk tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. 
Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där störningen faktiskt 
utgör eller kan antas utgöra ett problem. Det finns alltså en nära koppling mellan en 
föreskrifts sakliga innehåll och dess geografiska tillämpningsområde. Allmänt sett 
gäller således att ju mer avgränsat en föreskrifts tillämpningsområde är, desto mer 
ingripande kan föreskriften tillåtas vara. 
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Då Högsta Förvaltningsdomstolen diskuterar om Vellinge kommuns förbud mot 
tiggeri är allt för långtgående i den mening att det lägger onödigt tvång på 
allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet 
konstaterar domstolen att: kommunen har avgränsat tillämpningsområdet för 
föreskriften om passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna platser där det 
enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem. 
Förbudet har således ett förhållandevis snävt geografiskt tillämpningsområde. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolens 
motivering för att upphäva kammarrättens dom i huvudsak är baserad på att 
Vellinge kommun tydligt har markerat vissa avgränsade områden där passiv 
insamling av pengar inte får ske. Dessa områden framgår av kartor som bifogas 
föreskrifterna. 
 
Terenziani (SD) föreslår i motionen att förbud mot offentligt tiggeri i alla fall skall 
beröra de centrala delarna av Töreboda, Moholm och Älgarås. Motionen har därmed 
inte markerat vissa avgränsade områden så som krävs enligt Högsta 
Förvaltningsdomstolen. Kommunledningskontoret anser därför att 
förutsättningarna för Högsta förvaltningsdomstolens dom, till förmån för Vellinge 
kommun att förbjuda tiggeri inom geografisk avgränsade områden, inte kan 
likställas med det förslag som framförs i Terenzianis (SD) motion. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.                        

Beslutsunderlag 

Motion av Marco Terenziani (SD) om att kommunfullmäktige ska besluta om 
att införa förbud mot offentligt tiggeri. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg samt kommunchef Per-Ola 
Hedberg 2019-02-18, Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri även 
kallat passiv penninginsamling. 
 
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18, meddelad 2018-12-17. 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vellinge kommun, inklusive 
kartbilagor som visar de områden där passiv insamling av pengar ej får ske. 
 

 

Töreboda 2019-02-18 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

Beslutet ska skickas till: 

Marco Terenziani             























































 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Marianne Gerdin,  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2019-02-28 

Referens 
KS 2018-00239 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, Motion om arbetsgivarfinansierade 
arbetskläder inom förskola och fritidsverksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bekosta arbetskläder till personal inom 
förskole- och fritidshemsverksamhet Töreboda kommun. Medel tillförs 
verksamheterna för att finansiera förslaget.                 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit från Liberalerna i Töreboda angående 
arbetsgivarfinansierade arbetskläder inom förskola och fritidsverksamhet. I 
motionen förslås: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet och 
kostnaden av arbetskläder som personal inom kommunens förskole- och 
fritidshemsverksamhet har, samt tillgodose detta. Beräknad kostnad enligt 
motion per anställd är 1000 kr första året och därefter 500 kr per anställd 
varje år.                        

Ärendet 

Att främja barns utveckling och nyfikenhet för omvärlden är en viktig del av 
arbetet inom barnomsorgen. Olika uppsättningar av anpassade kläder och skor 
krävs för detta arbete. Många som arbetar inom offentlig sektor har redan 
arbets/skyddskläder. Liberalerna anser att det är viktigt ur ett 
jämställdhetsperspektiv att även personal inom förskola och fritidsverksamhet 
får möjlighet till detta 

Övriga upplysningar 

Denna fråga har lyfts vid verksamheternas APT och av fackliga representanter 
under en längre tid. Det har även inkommit en skrivelse från fackliga 
representanter.                                                                                                                   
Kostnaden för berörda ca 100 tillsvidareanställd personal inom förskole- och 
fritidshemsverksamhet skulle då första året uppgå till 100 tkr och påföljande 
år 50 tkr varje år. 
 

Töreboda 2019-02-28 

 

Marita Friborg                                                                      Marianne Gerdin 

Utbildning- och kulturchef                                               Kvalitetsutvecklare 
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 Kommunfullmäktige 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under 
beredning år 2019  

Förslag till beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet.                 

Bakgrund  

Enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner 
och medborgarförslag som inte har färdigbehandlats redovisas för 
kommunfullmäktige två gånger årligen, i april och i oktober.  
 
Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över de motioner och 
medborgarförslag som inte har färdigbehandlats. Totalt är elva motioner och sju 
medborgarförslag under beredning i kommunens olika verksamheter. Sedan förra 
redovisningen i fullmäktige, 2018-11-26-23, har sju motioner och tre 
medborgarförslag behandlats av fullmäktige eller är under politisk beredning.  
 
Motioner som inte är färdigbehandlade: 
 

(KS 2019/156) Motion om ett TÖREBODAHUS i Töreboda inlämnad av Johan Cord 
(S). 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2019-03-25. 
Motionen har överlämnats till näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam 
för beredning. 
 
(KS 2019/155) Motion om att öka invånarantalet i Töreboda inlämnad av Johan 
Cord (S). 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2019-03-25. 
Motionen har överlämnats till kommunchef Per-Ola Hedberg för beredning. 
 
(KS 2019/77) Motion om att starta ett samarbete mellan kommunens hemtjänst 
och räddningstjänsten inlämnad av Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2019-02-25. 
Motionen har överlämnats till äldreomsorgschef Annsofie Eklund för beredning. 
 
(KS 2019/27) Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri även kallat passiv 
penninginsamling inlämnad av Marco Terenziani. 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2019-01-28. 
Motionen har överlämnats till kanslichef Ola Blomberg för beredning. 
Motionen kommer att behandlas av kommunfullmäktige 2019-04-29. 
 
(KS 2018/432) Motion om fritidsledarstöd vid fritidsgården Lyckan inlämnad av 
Anne-Charlotte Karlsson (S). 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2018-12-17. 
Motionen har överlämnats till socialchef Sandra Säljö för beredning. 
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(KS 2018/438) Motion om banksituationen i Töreboda tätort inlämnad av Gunilla 
Fransson (L). 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2018-12-17. 
Motionen har överlämnats till näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam 
för beredning. 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-02. 
 
(KS 2018/442) Motion om att ta fram utvecklingsplaner för tätorter och de mindre 
samhällena i Töreboda kommun inlämnad av Anne-Charlotte Karlsson (S). 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2018-12-17. 
Motionen har överlämnats till plan- och exploateringschef Dan Harryzon för 
beredning. 
 
(KS 2018/432) Motion om fritidsledarstöd vid fritidsgården Lyckan inlämnad av 
Anne-Charlotte Karlsson (S). 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2018-12-17. 
Motionen har överlämnats till utbildnings- och kulturchef Marita Friborg för 
beredning. 
 
(KS 2017/408) Motion om att ändra löneutbetalningsdag för anställda i Töreboda 
kommun inlämnad av Anne-Charlotte Karlsson (S). 
Motionen inkom 2017-11-24. 
Motionen överlämnades till personalchef Lars Millberg för beredning. Motionen 
har därefter överlämnats till HR-chefen Per Johansson för beredning. 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-02. 
 
(KS 2018/239) Motion om arbetsgivarfinansierade arbetskläder inom förskola och 
fritidsverksamhet inlämnad av Gunilla Fransson (L). 
Motionen inkom 2018-06-13. 
Motionen har överlämnats till utbildnings- och kulturchef Marita Friborg för 
beredning. 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-03.. 
 
(KS 2017/33) Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom 
utbildningsverksamheten inlämnad av Anne-Charlotte Karlsson (S). 
Motionen inkom 2017-01-27. 
Motionen är överlämnad till verksamhet teknik för beredning. 

 
Medborgarförslag som inte är färdigbehandlade: 
 

(KS 2019/115) Medborgarförslag om att fylla scenen vid gästhamnen med sand för 
att ta bort resonansen. 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2019-03-25. 
Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning. 
 
(KS 2019/56) Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i 
bassängen på campingen. 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2019-02-25. 
Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning. 
 
(KS 2019/55) Medborgarförslag om möjligheten med tågtrafik till och från 
Moholm. 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2019-02-25. 
Medborgarförslaget har överlämnats till kommunchef Per-Ola Hedberg för 
beredning. 
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(KS 2019/16) Medborgarförslag om städdag i och kring Göta kanal. 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2019-01-28. 
Medborgarförslaget har överlämnats till informations- och turistchef Anna-Karin 
Kjellberg för beredning. 
 
(KS 2019/1) Medborgarförslag om gränsvärden för buller och skuggor vid 
etablering av vindkraftsanläggningar. 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2019-01-28. 
Medborgarförslaget har överlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för 
beredning. 
 
(KS 2018/446) Medborgarförslag om servicecenter i anslutning till 
biblioteksverksamheten. 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2018-12-17. 
Medborgarförslaget har överlämnats till utbildnings- och kulturchef Marita Friborg 
för beredning. 
 
(KS 2015/75) Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram och 
påminner om barnkonventionens betydelse. 
Medborgarförslaget inkom 2015-03-17. 
Medborgarförslaget har överlämnats till kommunchefen för beredning. 
Medborgarförslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige 2019-04-29.                 

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg, Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som är under beredning – april år 2019  
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Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 
Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam 
Kommunchef Per-Ola Hedberg 
Äldreomsorgschef Annsofie Eklund 
Socialchef Sandra Säljö 
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon 
Utbildnings- och kulturchef Marita Friborg 
Informations- och turistchef Anna-Karin Kjellberg 
Verksamhet teknik 
Verksamhet miljö- och bygg 

             






















































































































































