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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 30 maj 2016, kl. 18.00-20.00

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S) § 47-50 och 52-58, Bengt Sjöberg (M) § 47-52 och 5458, Karl-Johan Gustafson (C),
'C), i Anne-Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström
-Åhi Johansson (SD) för Birgit Sporrong, Allan
(M), Johan Cord (S), Bengt-Äke
Jakobsson (C) för Pernilla Johansson, Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie
Lundin (M), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Marianne AspHenrysson (C), Ingmar Andhill (S), Kerstin Bertilsson (M) för Mikael Faleke,
Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C) § 47-51 och 5358, Gunnar Welin (M), Johan Jacobsson (S) för Linda Ludvigsson, Bo
Andersson (S) § 47-50 och 52-58, Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M),
Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP), Berit Bergman (S) § 47-50 och 52-58,
Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V) § 47-50 och 52-58, Kenneth
Carlsson (S) § 47-Sl och 53-58, Lisa Evertsson (C) fr.o.m. § 48 och Magnus
Dimberg (M) § 47-Sl och 53-58

Övriga närvarande Joanna Hägg, PwC § 48, Tommy Sandberg, kommunchef, Anders Bernhall,
ekonomichef t.o.m. § 48, näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam,
t.o.m. § 49 och Mariana Franken, kommunsekreterare
Justerare

Anna-Karin Holgersson (S) och Ewa Ewaldson (S)

Justeringens

Kommunledningskontoret, 2016-06-08

plats och tid

Paragrafer 47-58

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kf§47

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna-Karin
Holgersson (S) och Ewa Ewaldson (S).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 8 juni 2016 klockan 14.00
på kommunhuset.
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Dnr KS 2015/0248

Information om långsiktig ekonomisk analys för Töreboda kommun
Sammanfattning av ärendet

Joanna Hägg, PwC informerar om den långsiktiga ekonomiska analysen PwC
gjort för Töreboda kommun.
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Dnr KS 2014/0138

Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Näringslivsprogram för
Töreboda kommun 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007 att anta nu gällande tillväxt- och näringslivsprogram. Näringslivs- och kommunutvecklaren anger i
tjänsteskrivelse den 2 september 2014 att programmet ska revideras vart
tredje år men så har inte skett. Ett omtag behöver därför göras av programmet för att det ska vara aktuellt för nuvarande förhållanden i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2014 att uppdra åt näringslivsoch kommunutvecklaren att utvärdera och presentera utfall av nuvarande
Tillväxt- och näringslivsprogram (Kf § 11 /2007) och att i samråd med berörda kollegor ta fram material till ett nytt Tillväxt- och näringslivsprogram
efter färdigställd ny vision för Töreboda kommun. Programmet ska gälla i tre
år från beslutsdatum i kommunfullmäktige och därefter revideras.
Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam har i samarbete med
Framtidsberedningen upprättat förslag till Näringslivsprogram för Töreboda
kommun, daterat den 25 november 2015. Programmet föreslås gälla från och
med 2016 till och med 2018.

Utvecklingsutskottet beslutade den 7 december 2015 att remittera Närings-

livsprogrammet till tekniska nämnden, mi5ö- och byggnadsnämnden, kommunledningskontoret och partigrupperna för yttrande senast den 27 januari
2016. Kraftgruppen, LRF Töreboda, Töreboda handel och FR Töreboda bereddes tillfälle att lämna synpunkter inom samma tid.

Framtidsberedningens ordförande Lisa Evertsson (C) och näringslivs- och
kommunutvecklare Lena Tilstam lämnar redogörelser i ärendet.
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forts. Kf § 49
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2007, § 11

Näringslivs- och kommunutvecklarens tjänsteskrivelse den 2 september
2014

Utvecklingsutskottets protokoll den 17 september 2014, § 114
Kommunstyrelsens protokoll den 1 oktober 2014, § 262
Näringslivs- och kommunutvecklarens förslag på arbetsgång för framtagande
av Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2020
Näringslivs- och kommunutvecklarens tjänsteskrivelse den 13 maj 2015 med
bilagorna Förslag på arbetsgång för framtagande av Näringslivsprogram för
Töreboda kommun 2016-2020 och Uppföljning av Tillväxt- och Näringslivsprogram från 2007
Utvecklingsutskottets protokoll den 27 maj 2015, § 98
Näringslivs- och kommunutvecklarens skrivelse "Nuläge framtagande av nytt
Tillväxt- och näringslivsprogram" den 19 augusti 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 134
Näringslivs- och kommunutvecklarens förslag till Näringslivsprogram den 25
november 2015

Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 212
Moderaternas remissyttrande den 19 januari 2016
Socialdemokraternas remissyttrande den 25 januari 2016
Centerpartiets fullmäktigegrupps remissvar den 25 januari 2016
Tekniska nämndens protokoll den 26 januari 2016, § 16
Kraftgruppens synpunkter den 27 januari 2016

Näringslivs- och kommunutvecklarens sammanställning av remissvaren den
1 februari 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 23
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 65
Näringslivs- och kommunutvecklarens reviderade förslag till Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018 den 5 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 70
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 143
Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Näringslivsprogram för
Töreboda kommun 2016-2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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forts. Kf § 49
Expedieras till;
Kommunchefen

Näringslivs- och kommunutvecklaren
Framtidsberedningen
Kraftgruppen
Töreboda Handel

Företagarna
LRF

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden
Plan- och exploateringschefen
Information- och turistchefen

Trafikhandläggaren
Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2015/0014

Gruppbostad LSS, förvärv av lägenhet
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige förvärvar en lägenheti bostadsrättsföreningen vid
Parkgatan. Köpeskillingen uppgår till 260 000 kronor. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.
Sammanfattning av ärendet

Antalet personer som ansöker och som har rätt till boende enligt LSS beräknas öka med netto 5-10 personer inom de närmaste två åren.
En ny gruppbostad bör innehålla cirka sex lägenheter. Om det finns möjlighet
att vid behov ansluta enstaka lägenheter från samma eller intilliggande fastighet så är det extra positivt.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 fö5ande;
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i dialog med
Törebodabostäder AB återkomma med förslag till hur det ökade behovet
av bostäder kan tillgodoses.
Det ingår i uppdraget att konkretisera behovet avseende antal lägenheter, lägenhetsstorlek och andra relevanta förutsättningar.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 4 maj 2016.

*

*

*

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 12 januari 2015
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 19 januari 2015, § 21
Kommunstyrelsens protokoll den 4 februari 2015, § 71
Socialchefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 32
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 110
Kommunchefens, socialchefens och plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 2 maj 2016
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 4 maj 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 134
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forts. Kf § 50

Kommunchefen, socialchefen och plan- och exploateringschefen lämnar följande rapport i tjänsteskrivelse den 2 maj 2016:
Behov 201 6:

Vid sidan av nuvarande behov är bedömningen att målgruppen utökas med
tre personer år 2016.
Behovstäckning:
Arbetet inriktas på att lösa nuvarande och kommande behov genom följande
åtgärder:
a. En ledig lägenhet i befintliga gruppbostäder.

b. Inköp av en bostadsrätt (2 rum och kök) till gruppbostad Parkgatan.
c. En ledig lägenhet (förhoppningsvis) på Kårtorp till gruppbostad Trappan.
Lägenhetsstorlek:

Lägenhetens storlek på Kårtorp bör vara 1 eller 2 rum och kök.
Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse den 4 maj 2016 att Töreboda kommuns LSS-verksamhet har behov av att utöka antalet lägenheter vid befintlig
gruppbostad vid Parkgatan. Med anledning av detta föreslås att en lägenhet i
en bostadsrättsförening vid Parkgatan förvärvas. Köpeskillingen uppgår till
260 000 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande av eget kapital.
Ekonomichefen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva en lägenhet
vid Parkgatan enligt förslag. Finansiering sker genom ianspråktagande av
eget kapital.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige förvärvar en lägenhet i bostadsrättsföreningen vid
Parkgatan. Köpeskillingen uppgår till 260 000 kronor. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att godkänna fö5ande förslag till plan för
att tillgodose det ökade behovet av bostäder kopplat till LSS;
a. En ledig lägenhet i befintliga gruppbostäder.
b. Inköp av en bostadsrätt (2 rum och kök) till gruppbostad Parkgatan.
c. En ledig lägenhet på Kårtorp till gruppbostad Trappan.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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forts. Kf § 50
Expedieras till;
Kommunchefen
Socialchefen
Berörd enhetschef
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0188

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för direktionen i Kommunal-

förbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt årsredovisning 2015, revisionsberättelse och granskningsrapport för behandling
av frågan om ansvarsfrihet för Direktionen i kommunens fullmäktigeförsamling. Förbundsdirektören skriver att årsbokslutet godkändes vid direktionens
sammanträde den 25 februari 2016. Revisorernas berättelse redovisas i direktionen vid sammanträdet den 31 mars 2016.

Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år för

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Beslutsunderlag
Förbundsdirektör Rickard Johanssons skrivelse den 4 mars 2016

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 2015
Revisionsberättelse för år 2015 den 4 mars 2016

Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2015 den 3 april
2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 71
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 148

Utdragsbestyrkande
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forts. Kf § 51

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg tillstyrker att respektive fullmäktige bevi5ar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för Kommunalför*

bundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda förtroende*

valda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2015.
Jäv

På grund av jäv deltog inte Mattias Faleke (V), Lars-Åke Bergman (S), Berit
Bergman (S) och Bo Andersson (S) i handläggningen av detta ärende.

Expedieras till;
RöS
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Dnr KS 2015/0200

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för direktionen i Kommunal-

förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg samt de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet

Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt årsredovisning 2015, revisionsberättelse och granskningsrapport samt direktionens
beslut om årsredovisningen.
Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år.
Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2015
Direktionens protokoll den 21 mars 2016, § 8
Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2015 den 18 mars
2016

AÖS revisionsberättelse för år 2015 den 21 mars 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 72
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 149

Revisorerna i Kommunalförbundet AÖS tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas
för direktionen och direktionens enskilda ledamöter.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för Kommunalför*

bundet Avfallshantering Östra Skaraborg samt de enskilda förtroende*

valda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet Avfalls-

hantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2015.
?Justerare
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forts. Kf § 52
Jäv

På grund av jäv deltog inte Kenneth Carlsson (S), Göran Johansson (C) och
Magnus Dimberg (M) i handläggningen av detta ärende.
Expedieras till;
AöS
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Dnr KS 2015/0190

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för styrelsen i
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del Samordningsförbundet Norra

Skaraborgs styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt årsredovisning 2015,
revisionsberättelse och granskningsrapport samt Samordningsförbundets
beslut om årsredovisningen.

Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har fullmäktige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Beslutsunderlag

Samordningsförbundet Norra Skaraborgs årsredovisning 2015
Revisionsberättelse för år 2015 daterad den 1 april 2016 med de sakkunnigas
rapport som bilaga
Samordningsförbundets protokoll den 1 mars 2016, § 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 82
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 150

Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
bevi5as ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar för sin del Samordningsförbundet Norra
*

*

Utdrag-sbestyrkande
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Skaraborgs styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Kommunfullmäktige godkänner för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs årsredovisning 2015.
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forts. Kf § 53
Jäv

På grund av jäv deltog inte Bengt Sjöberg (M) i handläggningen av detta
ärende.

Expedieras till;
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
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Kf§54

Dnr KS 2016/0081

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2015

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2015.
Sammanfattning av ärendet

Folkhälsoplaneraren har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för
Folkhälsorådet 2015.

Folkhälsorådet beslutade den 24 februari 2016 att anta verksamhetsberättel-

sen och att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsberättelsen.

Beslutsunderlag

Folkhälsorådets protokoll den 24 februari 2016, § 8

Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 med bilagd Verksamhetsberättelse 2015 för Folkhälsorådet Töreboda

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 83
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 151
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2015.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Anne-Charlotte Karlsson (S) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Folkhälsorådet
Kommunchefen

Folkhälsoplaneraren
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0002

Timtaxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken med den justeringen att timtaxan uppgår till 720 kronor.
Taxan gäller från och med den 1 juli 2016.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2014 att anta upprättat förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med den ändringen att timtaxan fastställS till 650 kronor med möjlighet till årlig indexuppräkning. Taxan trädde i kraft den 1 mars 2014.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 att fastställa timavgiften
i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 680 kronor. Avgiftshöjningen trädde i kraft den 1 april 2015.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 21 december 2015 att rekommendera MTG-kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar att anta en ny timtaxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område om 720 kronor.

Mi5ö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2016 föreslå respektive
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta en taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Förslaget är baserat på en timavgift om 830 kronor. Taxan föreslås träda i kraft
den 1 april 2016.

Mi5ö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag på taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken för fastställelse av respektive kommunfullmäktige i
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Miljö- och byggnadsnämndschefen gör bedömningen att det är nödvändigt att tillsynen och pröv-

ningen av ärenden enligt mi5öbalken ges en tillräcklig finansiering så att uppdraget kan uppfyllas i minst den omfattning som myndighetsuppdraget ger
mi5ö- och byggnadsnämnden.
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De faktiska kostnaderna för miljöbalkstillsynen år 2015 har legat till grund
för framräkningen av timavgiften om 830 kronor. I det fall beslutet blir en
lägre timavgift uppkommer ett större behov av skattefinansiering än vad som
är fallet om en timavgift sätts utifrån det beräknade värdet. Noterbart är att
all handläggning enligt miljöbalken inte går att avgiftsfinansiera. Genomsnittsavgiften i Sverige ligger idag på cirka 865 kronor.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 22 april 2016 att rekommendera
MTG-kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar besluta att den nya
timtaxan för prövning och tillsyn enligt mi5öbalken börjar gälla från och med
den 1 juli 2016.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, § 19
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2015, § 19
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 21 december 2015, punkt 6
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 1 mars 2016, § 25
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område den 6
april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 84
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 22 april
2016, punkt 5
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 152
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken med den justeringen att timtaxan uppgår till 720 kronor.
Taxan gäller från och med den 1 juli 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Mi5ö- och byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Gullspångs kommun
Mariestads kommun
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Kf§56

Dnr KS 2016/0166

fXedborgarfi5rslag om uppsnyggning och utplacering av pappersoch träckkorgar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktigeöverlåtertilltekniskanämndenattbeslutaiärendet
om uppsnyggning och utplacering av pappers- och träckkorgar utmed
kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.

2. Kommunfuilmäktige påminner om att närnnder som handlägger medborgarförslag ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i
ärendena. Nämnden ska också informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om uppsnyggning och utplacering av
pappers- och träckkorgar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen. Det
föreslås att kommunen sätter upp två papperskorgar och ställer ut några
bänkar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.
Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden
Sekreteraren
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Kf8,57

Dnr KS 2016/0172

Medborgarförslag om bättre kommunikationer mellan Vikaskog och
tätorten Törpboda

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om bättre kommunikationer mellan
Vikaskog och tätorten Töreboda. Det föreslås att kommunen ordnar med
bättre kommunikationer för arbetsresor, skolskjuts och inköpsresor. Ingivaren skriver att Töreboda kommun har mycket att vinna med bättre kommunikationer till Vikaskog och det är;
högutbildade och välbetalda fami5er som vill bosätta sig i närheten av
Vikaskog,
möjlighet för anställda att komma till arbete i fall att de inte disponerar
*

*

bil,
*

*

möjlighet för unga utan bil att få arbete och praktik,

inköpsresor skulle ske i Töreboda i stället för i andra kommuner.

Expedieras till;
fögivaren

Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Avtackning av kommunchefen

Då kommunchef Tommy Sandberg slutar sitt arbete i Töreboda kommun den
sista maj och detta är hans sista kommunfullmäktigesammanträde i kommunen tackar kommunfullmäktiges ordförande kommunchefen för det arbete
han nedlagt under de år han arbetati kommunen och överlämnar en blombukett.
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