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Kommunhuset, måndag 26 september 2016, kl. 18.00-20.10

Plats och tid

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Bengt-Åke Johansson (SD) för

Beslutande

Birgit Sporrong, Allan Jakobsson (C) för Pernilla Johansson, Anna-Karin
Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson
(V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M),
Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Kerstin
Bertilsson (M) för Gunnar Welin § 74-75, Gunnar Welin (M) fr.o.m. § 76, Peter
Granath (S) för Linda Ludvigsson, Bo Andersson (S), Daniel Nord (C), Marlene
Näslin (M), Mattias Lindström (L) för Ursula Evje (L), Jan Karlsson (MP), Berit
Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Lars-Göran Asp (V) för Mattias Faleke,
Kenneth Carlsson (S), Lisa Lagerström (C) och Magnus Dimberg (M)
Övriga närvarande Kerstin Bertilsson (M) § 76-93, ersättare, Per-Ola Hedberg, kommunchef,
Britt-Marie Särnefält Andersson, kulturskolechef § 75 och Mariana Franken,
kommunsekreterare
Justerare

Ingmar Andhill (S) och Mikael Faleke (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret , 2016-10-04
Paragrafer 74-93

Underskrifter
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-09-26
Datum då

anslaget sätts upp

Datum då

2016-10-04

anslaget tas ned

2016-10-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Agnetha Andersson

?Justerare

Utdragsbestyrkande

Förteckning över kommunfullmäktiges protokoll 2016

Kf20l 6-09-26
§
§
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Justering
Information om kulturskolans yerksamhet

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Handlingsplan
2016-2018
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Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
MTG-kommunerna

Gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna
Revidering av Vindbruksplanen
Utbyggnad av fibernät, Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020
Revidering av plan- och bygglovstaxan
Utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun 2016-2020
Besvarande av medborgarförslag om belysning vid lekparken i Kilen
Besvarande av motion om framtagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi med mera i Töreboda kommur
Besvarande av medborgarförslag om arbetstidsförkortning för
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91

Medborgarförslag om att flytta återvinningscentralen i Älgarås

92

Fråga om öppettider och utredning om automatisering av färjan Lina
Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Vård- och
omsorgsutskottet samt fyllnadsval till kommunstyrelsen

äldre lärare

93

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal med Kommuninvest
Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Motion om förebyggande insatser för att bryta den negativa trenden
av skadegörelse och oro i kommunen
Medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter
för anställning i Töreboda kommun
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Kf§74

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ingmar Andhill (S)
och Mikael Faleke (M).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 3 oktober 2016 klockan 16.00 i
kommunhuset.
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Dnr KS 2015/0005

Information om kulturskolans verksamhet
Sammanfattning av ärendet
Kulturskolechef Britt-Marie Särnefält Andersson informerar om kulturskolans verksamhet.
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Dnr KS 2016/0211

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Handlingsplan
2016-2018

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, för sin del, den länsgemensamma handlingsplanen "Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland".
Sammanfattning av ärendet

Den länsgemensamma handlingsplanen "Det goda livet för mest sjuka äldre i
Västra Götaland" är reviderad och beslutad att användas av både region och
kommun 2016-2018. Planen ersätter föregående plan från 2010-2014 som
benämndes "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland".
Med mest sjuka äldre menas personer 65 år och äldre som har omfattande
nedsättningar i sitt funktionstillstånd till fö5d av åldrande, skada eller sjukdom. Planen har fem fokusområden:

Samordnad individuell plan (SIP), Mobil närvård, Kunskapsbaserad vård, God
och säker läkemedelsbehandling samt Trygg och säker vårdövergång.
Kommunchef Per-Ola Hedberg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Västra Götalandsregionens handlingsplan samt resultat och indikatorer för
"Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland"
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 114
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 250
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, för sin del, den länsgemensamma handlingsplanen "Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland".
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forts. Kf § 76
Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Västra Götalandsregionen
Kommunchefen
T.f. verksamhetschef A-S. Eklund Karlsson
Berörda enhetschefer
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0055

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan MTGkommunprna

Kommunfullmäktiges beslut

Töreboda kommun antar, för sin del, upprättat förslag till Avsiktsförklaring
för samverkan mellan MTG-kommunerna med följande ändring i texten under rubriken "MTG-styrgrupp" i andra stycket på sidan fem;
"Styrgruppen har ingen beslutande funktion. Styrgruppen har till uppgift att
rekommendera de beslutande församlingarna i respektive kommun. Styrgruppens rekommendationer kan därmed inte få direkt genomslag i någon
av, eller samtliga, medverkande kommuner. Styrgruppen kan ge utredningsuppdrag i syfte att effektivisera och utveckla befintlig samverkan inom specifika områden, alternativt samverkan inom nya områden. Uppdragen ska överlämnas till kommunchef/-cheferna som ansvarar för att utredningen genom-

förs samt att ett underlag upprättas i ärendet. Ärendet återkopplas därefter
till styrgruppen som har att ta ställning till en eventuell rekommendation till
respektive beslutande församling."
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2005 att anta föreliggande förslag till avsiktsförklaring (bilaga till paragrafen), avseende samarbete mellan
Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun med fö5ande förtydliganden.
1. Berörda nämnder ansvarar för genomförandet av utredningarna inom angivna områden för samverkan.
2. Angiven tidsplan utgör riktvärden för genomförandet vilka kan komma att
förändras efter fö5dutredningarnas resultat.
3. Kommunstyrelsen ansvarar, i samråd med berörda nämnder, för utredning av eventuella organisationsformer för samarbetet mellan de tre kommunerna.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta det reviderade
förslaget till Avsiktsförklaring med ett tillägg till portalparagrafen, justering

?Justerare
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forts. Kf § 77

av texten om MTG-samordnare och tillägg att Töreboda kommun svarar för

administrationen kring gruppens sammanträden. Ändringarna har införts i
dokumentet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 mars 2005, § 19

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 9 juni
2016, punkt 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 135
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 260
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Töreboda kommun antar, för sin del, upprättat förslag till Avsiktsförklaring
för samverkan mellan MTG-kommunerna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : I förslaget till Avsiktsförklaring ändras texten under rubriken "MTG-styrgrupp" i andra stycket på sidan fem enligt följande;
"Styrgruppen har ingen beslutande funktion. Styrgruppen har till uppgift
att rekommendera de beslutande församlingarna i respektive kommun.
Styrgruppens ? rekommendationer kan därmed inte få direkt genomslag i någon av, eller samtliga, medverkande kommuner. Styrgruppen
kan ge utredningsuppdrag i syfte att effektivisera
och utveckla befintlig samverkan inom specifika områden, alternativt
samverkan inom nya områden. Uppdragen ska överlämnas till kommunchef/-cheferna som ansvarar för att utredningen genomförs samt att ett

?underlag upprättas i ärendet. Ärendet återkopplas därefter till
styrgruppen som har att ta ställning till en eventuell rekommendation till
respektive beslutande församling." I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Expedieras till;
Gullspångs kommun
Mariestads kommun
Kommunchefen
IT-chefen
Ekonomichefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0187

Gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Töreboda kommun antar, för sin del, upprättat förslag till tidsplan och årshjul

för en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta upprättat förslag till tidsplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTGkommunerna.

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 9 juni
2016, punkt 2
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 141
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 259
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Töreboda kommun antar, för sin del, upprättat förslag till tidsplan och årshjul
för en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna, bilaga.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 78/16

Expedieras till;
Gullspångs kommun
Mariestads kommun
Kommunchefen
Ekonomichefen
IT-chefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Justerare
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Utdragsbestyrkande

Bilaga till Kf § 78/16
Bilaga till Ks (S, 259/]?6
Bilaga till Uu 'y 141/16
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Dnr KS 2013/0023

Revidering av Vindbruksplanen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad vindbruksplan,
Vindbruk, Tematiskt tillägg till Töreboda kommuns översiktsplan, Antagandehandling juni 2016.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 27 september 2010 en Vindbruksplan i ett
gemensamt arbete med Mariestads och Gullspångs kommuner och uttryckte
kommunens vi5a för planering av större vindkraftsetableringar.
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommunledningskontoret att revidera Vindbruksplanen för att hantera problematiken med konkurrerande intressen. I arbetet ska en konsekvensanalys ingå för införande av en generell
gräns på 35 dB vid bostäder inom kommunen.
MTG-styrgrupp beslutade den 10 september 2013 att kommunerna behandlar ärendet var för sig. Förslag till reviderad Vindbruksplan har arbetats fram
under år 2013. Förslaget har tagits fram med hänsyn till Mariestad, Gullspång
och andra grannkommuner. Avsikten är att Töreboda, Mariestads och
Gullspångs kommuner samtidigt reviderar sina Vindbruksplaner och inleder
samråd.

Revideringen av planen syftar till att visualisera kommunens vi5a kring vindkraftsfrågor samt inkludera nytt informationsunderlag. Centralt är bortskalandet av områden som kommunen inte längre vill tillstyrka som potentiella
vindbruksområden. Den reviderade vindbruksplanen ska tjäna som underlag
för kommunens fortsatta prövningar enligt miljöbalken (kapitel 16 § 4) om
tillstyrkan av vindkraftsetableringar. Energimyndigheten argumenterar i sin
vägledning om kommunal tillstyrkan (ER 2015:05), att översiktsplanering
kring vindkraft ska väga tungt vid kommunens prövning om tillstyrkan.
Kommunfullmäktiges beslut om "skyddsavstånd" mellan bebyggelse och
vindkraftverk samt upprättandet av skyddszoner är inte juridiskt bindande.

Justerare

?- J, K

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 9-2 6

146

forts. Kf § 79

Emellertid har kommunen "vetorätten" att tillämpa inom dessa områden vid
tillståndsprövning av större vindkraftsparker.
Den reviderade vindbruksplanen behöver också återspegla kommunens aktuella ambitioner för allmänheten. Sedan antagandet av den första vindbruksplanen har det framkommit att de nya LIS-områdena (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge) prioriteras över vindkraftsetableringar.
Den reviderade vindbruksplanen tar hänsyn till det.
Planförslaget har enligt planförfarandet i PBL varit utställd och genomgått
samråd. De synpunkter som inkommit har kommenterats i ett separat dokument som biläggs antagandehandlingarna.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 september 2010, § 84
Plan- och exploateringschef Dan Harryzons och projektledare Anders HultföOlofssons tjänsteskrivelse den 27 november 2013 med förslag till samrådsunderlag, Områdesbeskrivningar
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 december 2013, § 187
Kommunstyrelsens protokoll den 8 januari 2014, § 5
Plan- och exploateringschef Dan Harryzons tjänsteskrivelse den 15 september 2014

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 oktober 2014, § 131
Kommunstyrelsens protokoll den 29 oktober 2014, § 307
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 29 juni 2016 med bilagorna;

Vindbruk, Tematiskt tillägg till Töreboda kommuns översiktsplan, Antagandehandling juni 2016,
Miljökonsekvensbeskrivning juni 2016
Granskningsredogörelse juni 2016
Yttrande Länsstyrelsen Västra Götalands län 2015-Ol-09
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 131
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 252
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad vindbruksplan,
Vindbruk, Tematiskt tillägg till Töreboda kommuns översiktsplan, Antagandehandling juni 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerare
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forts. Kf § 79
Jäv

På grund av jäv deltar inte Marianne Asp-Henrysson (C) och Jan Karlsson
(MP) i handläggningen i detta ärende.

Expedieras till;
Länsstyrelsen
Lantmäteriet

Miljö- och byggnadsnämnden
Plan- och exploateringschefen
Projektledare A. Hulten-Olofsson
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0183

Utbyggnad av fibernät, Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020.
Sammanfattning av ärendet

Det finns ett nationellt mål att 90 % av invånarna år 2020 ska ha tillgång till
en internetanslutning om 100 /100 MB. Målet kan bara nås genom utbyggnad
av fibernätstrukturer i hela landet.

Efter upphandling påbörjade Mariestads och Töreboda kommuner 2013 utbyggnaden av kommunala stomnät enligt ursprungsriktlinjerna i IT-infrastrukturplanen. Hösten 2015 har utbyggnadsplanen i stort sett färdigställts.
Samtidigt har det nya landsbygdsprogrammet från 2015 öppnat nya möjligheter för fler aktörer utöver fiberföreningar att söka stöd för nätutbyggnad.
Nästa steg blir nu att lägga fast hur den fortsatta utbyggnaden ska utformas.
VänerEnergi AB har upprättat förslag till inriktning för fortsatt utbyggnad av
fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020.
Beslutsunderlag

VänerEnergi AB:s förslag, Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på
Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020 den 7 juni 2016
Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstams tjänsteskrivelse den 1 augusti 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 138
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 253
Näringslivs- och kommunutvecklaren föreslår utvecklingsutskottet besluta
att anta framtaget dokument: Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på
Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020.
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
VänerEnergi AB
Mi5ö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Plan- och exploateringschefen
Näringslivs- och kommunutvecklaren
Sekreteraren
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2015/0002

Revidering av plan- och bygglovstaxan
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, en gemensam planoch bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner där kommunfaktorn N fastställs till o,ss. Taxan träder
i kraft den 1 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011;
* att anta upprättat förslag till "Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive
kart- och mättaxa" med den ändringen att
*

kommunfaktorn N fastställs till O,8 för Töreboda kommun.

Kommunfullmäktige beslutade vidare;
* att mikroprisbasbeloppet (mPBB) justeras den 1 januari varje år efter
prisbasbeloppet,
att utfallet av taxan utvärderas efter första helåret i bruk,
att nu gällande taxa tillämpas för ärenden diarieförda före 2011-05-02

*

*

samt för nya ärenden som diarieförs före den dag som den nya taxan
träder i kraft och
*

att taxan ska gälla från och med 1 oktober 2011.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta
* att anta en gemensam plan- och bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa)
där kommunfaktorn N fastställs till O,85 och

* att taxan träder i kraft den 1 januari 2017.
Miljö- och byggnadschefen skriver sammanfattningsvis bland annat att det nu

liggande förslaget om att införa en likalydande N-faktor på 0,85 i de tre kommunernas annars likalydande PBL-taxor är i sig bra. Konsekvensen blir dock
att intäkterna kommer att minska något i och med att merparten av intäkterna visat sig komma från sökanden etc. när det gäller PBL-ärenden i
Mariestads kommun. Detta gäller sannolikt också för kart och mät. Avgifterna
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för planer i Mariestads kommun kommer också att minska. Däremot ökar
planavgifterna i Töreboda och Gullspångs kommuner. Detta är inget som
direkt påverkar Miljö- och byggnadsnämnden men bör ändå vara känt innan
beslut om ändrade kommunfaktorer fattas. Vilka förändrade intäktsnivåer

det handlar om är svårt att förutse. För Miljö- och byggnadsnämnden kan det
handla om runt 20 000 kronor om man tittar på 2015 års siffror.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2011, § 93
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 9 juni
2016, punkt 4
Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse den 16 juni 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 143
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 augusti 2016, § 123
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 258
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2016 att lämna föl-

jande yttrande på förslag till ändring av taxan enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa:

Miljö och byggnadsnämnden menar att det vore mest rimligt att alla kommunerna har en N-faktor som är lika. Då slipper nämnden atti efterhand debitera kommunerna mellanskillnaderna. För att garantera en bra finansiering
av prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen så är det viktigt att inte
minska avgiftsfinansieringen. Miljö- och byggnadsnämnden ser gärna att faktorn sätts till 1.O för att bättre finansiera prövningen och tillsynen enligt planoch bygglagen. Nämnden har också för avsikt att se över hela plan- och bygglagstaxan, men torde inte kunna komma med ett nytt förslag förrän tidigast
under år 2017.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, en gemensam planoch bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner där kommunfaktorn N fastställs till o,ss. Taxan träder
i kraft den 1 januari 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Expedieras till;
Gullspångs kommun
Miljö- och byggnadsnämnden

Mariestads kommun

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna

Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0139

Utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun 2016-2020
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Utvecklingsplan för lekplatseri Töreboda kommun 2016-2020.
2.

Lekredskap till funktionshindrade barn och ungdomar ska tillföras lekplatserna, i första hand på en plats/tätort. Därefter bör hänsyn tas till
tillgänglighet allteftersom redskap byts ut.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens "Program för boendeplanering" är utbyggnad av temalekplatser ett prioriterat område. Folkhälsoplaneraren och plan- och exploateringschefen skriver den 3 september 2014 bland annat att Allan Dale MD. (medicine doctor, på svenska, doktor i medicin), PhD (Doctor of philosophy, doktor i
filosofi) som är forskare i samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg, har forskat i skadestatistik med inriktning
mot bland annat Mariestad och Töreboda. I hans forskningsrapport framgår
att gruppen barn O-5 år i Töreboda skadas påtagligt mer än andra kommuners barn i samma ålder och övervägande delen av skadorna sker inomhus i
barnens hemmiljö. Allan Dale besökte Töreboda kommun 2008. Han ställde
sig då mycket frågande till detta resultat. Varför skadas så många av
Törebodas små barn inomhus och varför vistas inte barnen i större utsträck-

ning utomhus? Allan Dales teori är att barnen sannolikt vistas alltför mycket
inomhus beroende på att kommunens lekplatser är undermåliga och oinspirerande och behöver upprustas.
Under 2009 tog kommunstyrelsen i samarbete med barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden ett beslut att gemensamt skapa en lekplats
som skulle vara belägen på en central plats i kommunen. Detta för att skapa
en social mötesplats och attrahera till ökad rörelse och därigenom bidra till
minskad barnfetma. Denna lekplats med namnet Vi5an stod färdig våren
2011.
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Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2014 uppdra åt tekniska nämnden att med parkförvaltningens förslag som grund och i samråd med kommunledningskontoret och kommunens förskolechefer ta fram ett förslag till
Utvecklingsplan för befintliga och nya lekplatser i Töreboda kommun.
Plan- och exploateringschefen har i samråd med Utvecklingsenheten, förskollärare och gata/parkförvaltningen upprättat förslag till Lekplatser i Töreboda
kommun, Utvecklingsplan 2016-2020, Förslagshandling november 2015.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
rubricerad Utvecklingsplan.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2015 att remittera förslaget till
utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun till tekniska nämnden och
utbildnings- och kulturutskottet för yttrande.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 januari 2016 föreslå följande:
Inte avveckla lekplatsen 21 Börstorpsgatan "Viljan" och omvandla den till
hundrastgård
Inte utveckla lekplatsen 31 Tapetserarvägen utan istället tillskapar en
*

*

lekplats i centrala Älgarås i samråd med de boende, Slagföreningen och
Röda korset Älgarås.
@

*

*

*

Inte utveckla lekplats 51 Furuvägen utan istället tillskapa en lekplats i
anslutning till "Z-huset" i Moholm i samråd med de boende och samhällsföreningen
Alla kommunens lekplatser ska vara tillgänglighetsanpassade och belysta
Skateboardparken i Töreboda gästhamn bör tillföras en ny attraktion
med jämna mellanrum
Tillgänglighetsrådet ska vara delaktig i processen

Tekniska nämnden beslutade den 15 mars 2016 att ge följande yttrande:
Vilka lekplatser som ska finnas och hur dessa ska utrustas överlämnar tekniska nämnden till Töreboda kommun att besluta om. De utvecklings- och avvecklingsinsatser som planeras i planen kalkyleras till en totalkostnad om
2 220 000 kronor. Om planen antas och åtgärder förväntas göras 2016 behöver investeringsmedel avsättas. Likaså behöver Töreboda kommun avsätta
medel de kommande åren utifrån ambitionsnivån på tidplanen.
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 april 2016 att återremittera ärendet
till utredningsgruppen för sammanställning av ett slutligt förslag med beaktande av inkomna remissvar senast den 18 maj 2016 och att bereda
Tillgänglighetsrådet tillfälle att lämna synpunkter i ärendet senast den 18 maj
2016.
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Tillgänglighetsrådet beslutade den 16 maj 2016 att ställa sig bakom det utarbetade förslaget. Rådet vill betona att det är viktigt att lekplatserna är säkra
och att det ska finnas lekredskap för barn med funktionshinder.
Plan-och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
rubricerad Utvecklingsplan.
Beslutsunderlag

Folkhälsoplanerarens och plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse
den 3 september 2014
Utvecklingsutskottets protokoll den 17 september 2014, § 118
Kommunstyrelsens protokoll den 1 oktober 2014, § 266
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 25 november 2015 med
Utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun och Förslagshandling november 2015

Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2015, § 200
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 januari 2016, § 6
Tekniska nämndens protokoll den 15 mars 2016, § 60
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 76
Tillgänglighetsrådets protokoll den 16 maj 2016, § 5
Plan-och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 19 maj 2016 med bilaga
Utvecklingsplan lekplatser i Töreboda kommun, Förslagshandling november
2015, reviderad maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 107
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 217
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Utvecklingsplan för lekplatseri Töreboda kommun 2016-2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Marie Lundin (M): En punkt tilläggs i kommunfullmäktiges beslut med
följande text; Lekredskap till funktionshindrade barn och ungdomar ska
tillföras lekplatserna, i första hand på en plats/tätort. Därefter bör hänsyn tas
till tillgänglighet allteftersom redskap byts ut.
Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Jan Karlsson (MP), Therese
Erikson (V) och Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag och Anne-Marie Lundins (M) tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Marie
Lundins (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.

Expedieras till;

Arbetsgruppen
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden

Mi5ö- och byggnadsnämnden
Tillgänglighetsrådet
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2015/0245

Besvarande av medborgarförslag om belysning vid lekparken i Kilen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget anses besvarat med att i förslaget till Utvecklingsplan för
lekplatser i Töreboda kommun föreslås en ny temalekpark och mötesplats vid
befintlig lekplats "Elefanten" i Kilenområdet och att platsen förses med belysning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om belysning vid lekparken i Kilen, mellan Almvägen och Hallon-, Blåbär- och Lingonstigen. Det föreslås att lekparken belyses nu när den ändå ska renoveras.
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande samt en helhetsbedömning av belysningen på Kilenområdet och till arbetsgruppen som upprättat förslaget till utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun för yttrande senast den 27 april 2016.
Tekniska nämnden beslutade den 10 maj 2016 att ge följande yttrande:
Belysning av lekplatsen är inarbetad i det lekplatsprogram som ligger som
förslag och beräknas till en kostnad av cirka 50 000 kronor. Belysningen i
Kilenområdet anses med denna åtgärd tillsammans med belysning av GC-väg
vara tillräcklig. Tekniska nämnden avvaktar kommunfullmäktiges fastställande av lekplatsprogrammet och därefter får frågan om genomförande av
belysningen lyftas.
Plan-och exploateringschefen skriver att i överlämnat förslag till "Utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun november 2015, reviderad maj
2016" föreslås en ny Temalekpark och Mötesplats vid befintlig lekplats
"Elefanten" i Kilenområdet. Denna föreslås förses med belysning.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 145
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Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 200
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 10
Tekniska nämndens protokoll den 10 maj 2016, § 111

Plan-och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 19 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 108
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 218
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat med att i förslaget till Utvecklingsplan för
lekplatser i Töreboda kommun föreslås en ny temalekpark och mötesplats vid
befintlig lekplats "Elefanten" i Kilenområdet och att platsen förses med belysning.

Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden

Plan- och exploateringschefen
VänerEnergi AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§84

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 9-2 6

158

Dnr KS 2015/0271

Besvarande av motion om framtagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi med mera i Töreboda
kommun

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Såsom framgår av kommunchefens tjänsteskrivelse arbetar Töreboda kommun aktivt med frågor som ansluter till motionärernas önskan. Kommunfull-

mäktiges presidium kommer föreslå att Framtidsberedningen får i uppdrag
att konkretisera värdegrundens begrepp "Trygghet" och "Tillsammans". Detta
uppdrag ansluter också till motionärernas önskan. Därmed anses motionen

om framtagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet,
homofobi med mera i Töreboda kommun besyarad.

Sammanfattning av ärendet

Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) har lämnat in en motion om framtagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi
med mera i Töreboda kommun, bilaga. I motionen yrkas att kommunfullmäktige låter Framtidsberedningen arbeta fram en checklista i punktform som
kan användas vid kommunala anställningar, tema- och studiedagar inom
skola och näringsliv, samt vid politiska beslut.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2015, § 163
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 12
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 122
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 219
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera motionen

till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 27 april
2016.

Kommunledningskontoret anser att Töreboda kommun arbetar mycket aktivt
med frågor som ansluter till motionärernas önskan. Till exempel är själva
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portalen i kommunens Vision och Värdegrund att vi ska skapa ett gott liv för
samtliga invånare. Värdeorden Tillväxt, Trygghet och Tillsammans tar sikte
på viljan att skapa en trygg tillvaro och stark gemenskap för alla oavsett kön,
hudfärg eller sexuell läggning. Det konkretiseras bland annati ett aktivt sam-

arbete med polismyndigheten kring Medborgarlöfte och pågående revidering
av Samverkansavtal vilka båda tar sikte på att skapa trygghet för alla i vår
kommun. Internt talar kommunens lednings- och styrprinciper vad gäller ledarskapet om delaktighet vilket ju är motsatsen till exkluderande vilket i sin
tur är en av grogrunderna för misstänksamhet mot människor som faller vid
sidan av "normen". Krav ställs även på medarbetaren att bidra till ett gott arbetsklimat och en positiv utveckling för kommunen.

I kommunens Målpaket, som antagits av kommunfullmäktige, poängteras

Trygghet i en speciell Begäran som följs upp i ett Åtagande som tar fasta på
att kommunens invånare ska känna tryggheti sin vardag.
Kommunens Jämställdhets- och Mångfaldsplan som också den antagits av
kommunfullmäktige förstärker ytterligare allas lika värde. Här poängteras
bland annat att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion och hudfärg liksom att kränkande särbehandling inte accepteraS.

Töreboda kommun bedriver ett omfattande och mycket aktivt arbete för att
underlätta för våra nyanlända att så snabbt som möjligt komma till självförsörjning. Arbetet är omvittnat framgångsrikt och står som modell för kommuner över hela Skaraborg. Ett starkt fokus på integrationsarbetet är en hörnsten i strävan att motverka grogrund för främlingsfientlighet. Våra stora verksamheter arbetar aktivt, strukturerat och enligt tydliga rutiner med frågor
som ansluter till människors lika värde. Inte minst gäller det vår barn- och
utbildningsverksamhet. Till exempel har varje enhet inom utbildningsverksamheten en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär
i klartext att varje förskola, skola respektive fritidshem har sin egen plan. Planen utgår från en kartläggning på enheten och från diskrimineringsgrunderna. Planen omfattar det främjande arbetet, det förebyggande arbetet och
eventuellt akuta åtgärdsbehov. Planen fö5s upp, utvärderas och revideras
varje år. Ett exempel från Moholms skola bifogas kommunchefens skrivelse.
Mot den bakgrunden anser kommunledningskontoret att ett arbete med rutiner som väl svarar upp mot motionärernas önskan bedrivs i Töreboda kommun, och att ytterligare specifika planer eller program inte behövs i nuläget.
Kommunchefen föreslår att motionen avslås.
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Kommunsl:yrelsens förslag till kommunfullmäktige
Såsom framgår av kommunchefens tjänsteskrivelse arbetar Töreboda kommun aktivt med frågor som ansluter till motionärernas önskan. Kommunfullmäktiges presidium kommer föreslå att Framtidsberedningen får i uppdrag
att konkretisera värdegrundens begrepp "Trygghet" och "Tillsammans". Detta
uppdrag ansluter också till motionärernas önskan. Därmed anses motionen

om framtagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet,
homofobi med mera i Töreboda kommun besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Therese Erikson (V) och Lars-Göran Asp (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 84/16

Expedieras till;
Framtidsberedningen
Sekreteraren
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Motion om framtagande av en föodell för att motverka rasism,
främlingsfientlighet, homofobi etc. i Töreboda kommun.
Töreboda kommunfullrrräktige har beslutat att anta olika planer till hjälp och stöd i en del frågor,
vilket medför följande:

1) att alla beslut skall granskas utifrån ett kvinnoperspektiv,

2) att i alla frågor som rör barn och ungdomar ska besluten tas utifrån den unges bästa ofö
3) att i alla fråBor som rör miljön väga de alternativ som är mest miljövänliga på lång sikt.
Vänsterpartiet anser att det nu är hög tid att även arbeta fram en plan för hur vi ska motverka en

framväxande rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Att utsättas för br;ott, diskriminering eller negativ särbehandling pga sin hudförg, nationalitet,
sexuella läggning, kön, religion, ålder eller funktionshinder medför för individen ett stort lidande
som ingen människa ska behöva uppleva men som tyvärr allt fler människor får erfara. Detär
inte olyckligt enbart för den enskildes skull utan även för kommunens. Om rnänniskor inte mår
bra i vår kommun kommer de, om de har möjighet, att söka sig härifrån och kommunen
kommer att förlora invånare, som dessutom ofta är duktiga yrkesutövare.
Sverige har skrivit under FNs Deklaration om rnänskliga rättigheter men fortfarande är det en hel
del att göra för att den ska efterlevas. Detta arbete bör till stor del kunna utföras i kommunerna.
Vårt förslag är,

- Att låta framtidsberedningen arbeta fram en checklista i punktform som kan användas vid
kommunala anställningar, tema- och studiedagar inom skola och näringsliv, samt vid politiska

beslut.

Vänsterpartiet Töreboda 2015 06 25
Therese Erikson
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Dnr KS 2015/0096

Besvarande av medbor7irförslag om arbetstidsförkortning för äldre
lärare

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om arbetstidsförkortning
för äldre lärare med hänvisning till personalchefens tjänsteskrivelse.
2. Enligt kommunens pensionspolicy kan anställda som väljer att gå ner i
tjänst, behålla sin pensionsavsättning, efter individuell prövning. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att informera kommunens
anställda om denna möjlighet.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om arbetstidsförkortning. Det föreslås en
arbetstidsförkortning för äldre lärare, 62 - 65 år enligt 80-90-100 % modellen. Det innebär att man arbetar 80 %, får lön för 90 % och pensionsavsättning med 100 %.

Utvecklingsutskottet beslutade den 27 maj 2015 att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 28
september 2015.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 april 2015, § 47
Utvecklingsutskottets protokoll den 27 maj 2015, § 111
Personalchefens tjänsteskrivelse den 29 juli 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 142
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 256

Personalchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget om arbetstidsförkortning för äldre lärare, då det är stor brist på utbildade lärare
med lärarlegitimation. Kommunen arbetar aktivt med att äldre lärare kan

vara kvar och tjänstgöra vid sina arbetsplatser. Till stöd för detta finns ett
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lokalt kollektivavtal. Enligt kommunens pensionspolicy kan anställda som
väljer att gå ner i tjänst, behålla sin pensionsavsättning, efter individuell
prövning.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om arbetstidsförkortning för
äldre lärare med hänvisning till personalchefens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Therese Erikson (V): Enligt kommunens pensionspolicy kan anställda som
vä5er att gå ner i tjänst, behålla sin pensionsavsättning, efter individuell
prövning. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att informera
kommunens anställda om denna möjlighet.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Therese Eriksons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Lars-Göran Asp (V) i handläggningen i detta
ärende.

Expedieras till;
Ingivaren
Personalchefen

Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr KS 2016/0205

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal med Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1.

Töreboda kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 27
november 2007 ("Borgensförbindelsen"), vari Töreboda kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvesti
Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Töreboda kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenär.

2.

Töreboda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Töreboda kommun den 15 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Töreboda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Töreboda kommun den 15 juni 2011, vari Töreboda kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.
4.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg
och kommunchef Per-Ola Hedberg att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2007 bland annat att anta er-

bjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening och att
teckna solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.
Töreboda kommun ska, i enlighet med vad som anges i stadgarna för
Kommuninvest ekonomisk förening, ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
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Töreboda kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse och Töreboda kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 27
november 2007. Eftersom ett borgensåtagande enligt lag endast är giltigti tio
år från den dag det ingicks behöver kommunfullmäktige i Töreboda kommun
fatta beslut om att borgensförbindelsen alltjämt gäller samt underteckna en
separat bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts med tio år.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat separata
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmars ansvar för

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Töreboda kommun
undertecknade dessa aytal 2011.

För att underlätta för medlemmarna har det beslutats att ett gemensamt förfarande tillämpas för samtliga bekräftelser och att regressavtal och garantiavtal också bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt behöver
endast en bekräftelse göras som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 oktober 2007, § 79
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2011, § 103

Kommuninvests skrivelse den 17 juni 2016 angående borgensförbindelse,
regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests mot-

partsexponeringar avseende derivat med bilagd bekräftelse för underskrift
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 7 juli 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 139
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 255
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Töreboda kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 27
november 2007 ("Borgensförbindelsen"), vari Töreboda kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvesti
Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Töreboda kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenär.
*
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Töreboda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Töreboda kommun den 15 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Töreboda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Töreboda kommun den 15 juni 2011, vari Töreboda kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg
och kommunchef Per-Ola Hedberg att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Advokatfirman Lindahl
Ekonomichefen
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Dnr KS 2015/0265

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundpt Tolkförmedling Väst
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2015,
revisionsberättelse och Auktoriserad revisors PM samt Direktionens beslut

om årsredovisningen för behandling av frågan om ansvarsfrihet för Direktionen i kommunens fullmäktigeförsamling.
Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Beslutsunderlag

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Årsredovisning 2015
Direktionens protokoll den 15 april 2016, § 227
Auktoriserad revisors PM avseende årsredovisning 2015 den 15 april 2016
Revisionsberättelse för år 2015 den 20 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 121
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 220

Direktionen beslutade den 15 april 2016 att godkänna Årsredovisning 2015
och att översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet.
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Enligt den auktoriserade revisorns bedömning är Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31
december 2015 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning 2015.
*

*

jäv

På grund av jäv deltog inte Mikael Faleke (M) och Anne-Charlotte Karlsson
(S) i handläggningen av detta ärende.

Expedieras till;
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Mikael Faleke (M)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
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Dnr KS 2016/0161

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott

för första kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen 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 första kvartalet 2016 finns inget ej verkställt beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 88
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 233
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott

för första kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna rapporten till kommunens
revisorer för kännedom.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2016/0253

Motion om förebyggande insatser för att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om förebyggande insatser för att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen,
bilaga.
l motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar;
att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassister för att
möta upp ungdomarna mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på fritiden,
*
att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp "farsor och morsor på stan,"
*
att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och
gymnasiet, där de får vara med och ge sin syn på hur man ska vända trenden och vad de tycker behövs i vår kommun för ungdomar.
Bilaga Kf§ 89/16
*

Expedieras till;
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

Justerare
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Bilaga till Kf § 89/16

Motion om att ta fram förebyggande åtgärder för att bryta den negati4

T

skadegörelse och oro i vår kommun
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Flera vuxna har efter sommarens skadegörelser/buskörningar/oro /stölcför'aföt trå(ffio s;aa
som skulle kunna göras i förebyggande syfte. Flera åtgärder kan säkert tas fram om
ungdomar och föräldrar, skolpersonal och övriga kan få komma till tals.

Med bakgrund av ovanstående föreslås att Kommunfullmäktige beslutar
att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassistenter för att möta upp
ungdomarna mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på fritiden
att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp? farsor och
morsor på stan ?

att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och gymnasiet . Där
de får vara med och ge sin syn på hur man skall vända trenden och vad de tycker
behövs i vår kommun för ungdomar.

Töreboda 2016-09-26
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Dnr KS 2016/0233

Medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter
för anställning i Töreboda kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om utbildning av massörer, massageterapeuter, 2-3 heltidstjänster för anställning i Töreboda kommun. Det föreslås
att kommunen på detta sätt subventionerar kostnaden för massage till personal som behöver detta på grund av sitt arbete.

Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2016/0243

Medborgarförslag Om att flytta återvinningscentralen i Älgarås
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta återvinningscentralen i

Älgarås. Det föreslås att glas- och papperscontainrarna vid monumentet flyttas till Servicehuset så att alla containrar är på samma ställe och att vägen dit
skyltas. Det föreslås vidare att området vid monumentet snyggas upp, när
containrarna flyttats och att en urna med blommor ställs där.

Expedieras till;
Ingivaren
utvecktingsutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2016/0252

Fråga om öppettider och utredning om automatisering av färjan
Lina

Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om
öppettider och utredning om automatisering av färjan Lina, bilaga.
Kommunfullmäktige medger Daniel Nord (C) att ställa frågan.
Bilaga Kf § 92/16
Expedieras till;
Kommunstyrelsens ordförande
Sekreteraren

Utdragsbestyrkande

Bilaga till Kf § 92/16

Agneta Andersson

"Vii Centerpartiet har efterfrågat längre öppettider för samt utredning av en automatisering av färjan Lina.
Vad är status för dessa två önskemål och hur ser läget ut inför nästa trafiksäsong?"
Jag antar att svaret kan vänta till oktober månads fullmäktige.
Med vänliga hälsningar

TÖREBOD,A AOhÅ,>alJN

Daniel Nord (c)

Ledamot av Töreboda kommunfullmäktige
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daniel.nord@toreboda.se
073-54 55 112
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Dnr KS 2014/0154

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsutskottet
samt fyllnadsval till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige bevi5ar avsägelsen och anhåller hos Länsstyrelsen
om ny röstsammanräkning.

2. Kommunfullmäktige utser Jonas Ingemarsson (C) till ersättare av kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.
3.

Frågan om fyllnadsval till Vård- och omsorgsutskottet överlämnas till
kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Catharina Gegerfeldt (C) anhåller i skrivelse den 6 september 2016 om entledigande från alla sina politiska uppdrag. Catharina Gegerfeldt (C) är ersättare
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i Vård- och omsorgsutskottet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Gustafson (C): Till ersättare i kommunstyrelsen, för Marianne
Asp-Henrysson (C), utses Jonas Ingemarsson (C).
Expedieras till;
Catharina Gegerfeldt (C)
Jonas Ingemarsson
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet
Lönekontoret
Ass. A. Andersson
Kommunsekreterarna
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