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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 25 januari 2016, kl. 18.00-20.04

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Johan Cord (S), Birgit Sporrong
(SD), Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin
(M), Johan Jacobsson (S) för Ewa Ewaldson, Lars-Göran Asp (V) för Therese
Erikson, Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M),
Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin
(M) fr.o.m. § 3, Agneta Bakir (S) för Linda Ludvigsson, Bo Andersson (S),
Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M), Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP),
Berit Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth
Carlsson (S), Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M)

Övriga närvarande Tommy Sandberg, kommunchef, Anders Bernhall, ekonomichef § 2, Per-Ola
Hedberg, socialchef § 2, Marita Friborg, barn- och utbildningschef § 2, Lars
Millberg, personalchef § 2, Anna-Karin Kjellberg, information- och turistchef
§ 2, Marie Djupfeldt, trafikhandläggare § 2, Lena Tilstam, näringslivs- och
kommunutvecklare § 2, Stefan Rydbjer, tf. IT-chef § 2 och Mariana Franken,
kommunsekreterare
Justerare

Karl-Johan Gustafson (C) och Anne-Charlotte Karlsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-02-29
Paragrafer 1-9
å

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-Ol-25
Datum då

anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

Datum då

2016-Ol-29

anslaget tas ned

2016-02-20

unledningskontoret

Al;y

Underskrift

(:5?a

Agnetha Andersson

'?Justerare

Utdragsbestyrkande

Förteckning över kommunfullmäktiges protokoll 2016

Kf20l5-01-25
§1
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§3
§4

Justering

Upptakt för budget 2017 och flerårsplan 2018-2019

Ändring av deta5plan för Töreboda Bokhandlaren 2
Besvarande av motion om att erbjuda kostnadsfri frukost i våra
skolor
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Besvarande av motion om att publicera kommunfullmäktiges
handlingar på hemsidan
Riktlinjer för sociala medier
Riktlinjer om mutor och jäv
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018
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Justering
Kommunfullmäktiges beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karl-Johan
Gustafson (C) och Anne-Charlotte Karlsson (S).
Det tillkännages, att protokollet justeras fredagen den 29 januari 2016
klockan 15.00 i kommunhuset.

?Justerare
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Dnr KS 2015/0247

Upptakt för budget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Tommy Sandberg, ekonomichef Anders Bernhall, socialchef Per-Ola Hedberg, barn- och utbildningschef Marita Friborg, personalchef Lars Millberg, information- och turistchef Anna-Karin Kjellberg,
trafikhandläggare Marie Djupfeldt, näringslivs- och kommunutvecklare
Lena Tilstam och tf. IT-chef Stefan Rydbjer informerar om budgetförutsättningar för 2017.
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Dnr KS 2014/0190

Ändring av detaljplan för Töreboda Bokhandlaren 2
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda
Bokhandlaren 2, Antagandehandling upprättad i november 2015.
Sammanfattning av ärendet

Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till ändring av detaljplanen för Töreboda Bokhandlaren 2. Planens syfte är att möjliggöra uppförande
av ytterligare ett flerbostadshus på fastigheten Bokhandlaren 2. En befintlig
gårdsbyggnad inordnas i planen.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra granskning för ändring av deta5planen för
Töreboda Bokhandlaren 2, Granskningshandling juni 2015 under perioden
11 september - 5 oktober 2015.
Plan- och exploateringschefen skriver i tjänsteskrivelse den 19 november
2015 att detaljplanen har varit föremål för granskning. Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående detaljplan.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 29 april 2015, § 74
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 juni 2015 med Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse
Kommunstyrelsens protokoll den 19 augusti 2015, § 120
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 19 november 2015 med
Planbeskrivning Antagandehandling november 2015, Plankarta Antagandehandling november 2015 och Granskningsutlåtande november 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 201
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2016, § 21

?Justerare
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forts. Kf § 3

Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda
Bokhandlaren 2, Antagandehandling upprättad i november 2015.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§4

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-Ol-2 5

6

Dnr KS 2014/00029

Besvarande av motion om att erbjuda kostnadsfri frukost i våra
skolor

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med utbildnings- och kultur-

chef Marita Friborgs och kvalitetsutvecklare Marianne Gerdins tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S), Linda Ludvigsson (S) och Lalla Åberg Dahlin (V)
har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost på våra skolor,
bilaga. I motionen föreslås att man undersöker vad kostnaden skulle vara för
att genomföra kostnadsfri frukost på våra skolor.
Utbildnings- och kulturchef Marita Friborg och kvalitetsutvecklare Marianne
Gerdin skriver i sin tjänsteskrivelse bland annat att den totala kostnaden be-

räknas till 1 127 000 kronor om alla elever antar erbjudandet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, § 22

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 april 2014, § 58
Utbildnings- och kulturchef Marita Friborgs och kvalitetsutvecklare Marianne
Gerdins tjänsteskrivelse den 25 november 2015
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 december 2015, § 106
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2016, § 3
Kommunsl:yrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med utbildnings- och kulturchef Marita Friborgs och kvalitetsutvecklare Marianne Gerdins tjänsteskrivelse.

Bilaga Kf § 4/16
Expedieras till;
Utbildnings- och kulturchefen
Kvalitetsutvecklare M. Gerdin

4a- ?',;2<T K')(?'

Utdragsbestyrkande

Motion om att erbjuda kostnadsfri frukost på våra skolor

Bilaga till Kf § 4/16
Bilaga till Ks F> 3/16
Bilaga till KF 'St 22/14

Ett flertat undersökningar visar att frukosten är en mycket viktig

TÖREBODA KOMMUN

måltid för att orka med dagen.

2014-02,!4

Ett stort anta) barn äter redan idag frukost på skolorna då de är

u

Inskrivna på Fritidshemmen.

/

Flera kommuner har valt att erbjuda barn och ungdomar i skolan

Kostnadsfri frukost. Enskede Gårds gymnasium har detta och med ett gott resultat.
http :/ / e nsked ega rdsgym nasiu m .stockholm .se/elevcafe
Alia grundskolori stadsdelsförvaltningen i Angered ( F-9) serverar
varje dag en kostnadsfri skolfrukost sedan höstterminen 2011.
www.goteborg.se/angered

För de som äter frukost kan man se en ökad koncentrationsförmåga .
Det har också inneburit att elever som tidigare hade svårt att komma
i tid nu i större utsträckning g,ör det. Det är några av argumenten
för att erbjuda en kostnadsfri frukost i skolan.
Vi f6reslår därför:

att man undersöker vad kostnaden skulle vara för att genomföra
kostnadsfri frukost på våra skolor.
Anne-Charlotte Karlsson Si
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Dnr KS 2015/0085

Besvarande av motion om att publicera kommunfullmäktiges handlingar på hemsidan
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens f6rslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att publicera kommunfullmäktiges handlingar på kommunens hemsida från och med 2016.
Sammanfattmng av ärendet

Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en motion om att handlingar och protokoll bör finnas på vår hemsida i så stor utsträckning som lagstiftningen
medger. Därför bör handlingarna till kommunfullmäktige publiceras på vår
hemsida.

Kommunchef Tommy Sandberg och kommunsekreterare Peter Andersson
föreslår kommunfullmäktige besluta att publicera handlingar till kommunfullmäktige på kommunens hemsida från och med 2016 och att motionen
därmed anses besvarad.

Skälet för det föreslagna beslutet är att förbättra möjligheten för kommuninvånarna till insyn i den kommunala demokratiprocessen. Publicering av
handlingarna på hemsidan blir ett komplement till annonseringen av kungörelsen som görs i Mariestads-Tidningen inför kommunfullmäktiges sammanträden. MTG-kommunerna Mariestad och Gullspång publicerar idag kommunfullmäktigehandlingar på sina hemsidor.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, § 33
Utvecklingsutskottets protokoll den 29 april 2015, § 80
Kommunchef Tommy Sandbergs och kommunsekreterare Peter Anderssons
tjänsteskrivelse den 16 oktober 2015

Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 211
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2016, § 23
Utdragsbestyrkande
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forts. Kf § 5

Kommunchef Tommy Sandberg och kommunsekreterare Peter Andersson
anger att många kommuner väljer att publicera protokoll och handlingar på
sina webb-platser. Enligt offentlighetsprincipen finns det ingen skyldighet att
publicera den här typen av information på Internet. Det innebär i sin tur att
personuppgiftslagens regler måste följas. Några viktiga punkter vid webbpublicering av protokoll och handlingar:
* Kommunen bör utse en eller ett fåtal personer som på övergripande nivå
ansvarar för webbpublicering. De måste bland annat säkerställa att det tas
fram skriftliga rutiner och riktlinjer för webbpublicering.
Rutinerna för webbpublicering bör vara skriftliga, tydliga och lättillgängliga samt omfatta punkterna:
1) Vem har ansvaret?
2) Hur kontrolleras personuppgifterna före publicering?
3) Informera de registrerade samt ta bort uppgifter
* Avgöra om uppgifterna får publiceras eller inte.
*

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att publicera kommunfullmäktiges handlingar på kommunens hemsida från och med 2016.
Kommunstyrelsen beslutade vidare, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att uppdra till kommunledningskontoret;
att publicera kommunfullmäktiges handlingar på kommunens hemsida
*

från och med 2016,
*

*

att utse en person som på övergripande nivå ansvarar för webbpubliceringen och avgör om uppgifterna får publiceras eller inte samt
att upprätta skriftliga rutiner och riktlinjer för webbpublicering.

Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Gustafson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 5 / 16

Expedieras till;
Kommunchefen
Kommunsekreterare P. Andersson
IT-samordnare H. Martinez

?Justerare
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Utdragsbestyrkande

Bilaga till Kf '» 5/16
Bilaga till Ks F3 23/16

Bi.BBga till Uu '3 211/15

Bi??aga t,jll Uu § 80/I5
Bilaga till Kf '§ 33/15
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Motion till kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Pubticera handlingar till kommunfullmäktige på vår hemsida

För att vår demokrati ska fungera bra är det viktigt med öppenhet och tillgänglighet. Den
tekniska utvecklingen erbiuder ökade möjligheter för fler att ta del av förslag och beslut som
görs i den kommunala organisationen. Hand!ingar och protokoll bör finnas på vår hemsida i
så stor utsträckning som lagstiftningen medger.
Därför föreslår Centerpartiets fullrnäktigegrupp:

Att handlingarna till kommunfuffmäktige publiceras på vår hemsida.

Töreboda den 26 mars 2015
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Ordförande i Centerpartiets fullmäktigegrupp
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Dnr KS 2015/0235

Riktlinjer för sociala medier
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Riktlinjer för sociala medier i
Töreboda Kommun.

Sammanfattning av ärendet

Personalchefen har upprättat förslag till riktlinjer för sociala medier och informerade om förslaget vid personalutskottets sammanträde den 24 november 2015.

Berörda fackföreningar och Ledningsgruppen för Chefer har informerats om
dokumentet "Riktlinjer för sociala medier." Alla är positiva till förslaget.
Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll den 24 november 2015, § 38
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2016, § 18
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Riktlinjer för sociala medier i
Töreboda Kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Samtliga chefer
IT-samordnare H. Martinez
Kommunsekreterarna
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2015/0260

Riktlinjer om mutor och jäv
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer om mutor och jäv i
Töreboda Kommun.

Sammanfattning av ärendet

Personalchefen har upprättat förslag till riktlinjer om mutor och jäv och informerade om förslaget vid personalutskottets sammanträde den 24 november 2015.

Berörda fackföreningar har informerats på Central samverkan om dokumentet "Riktlinjer om mutor och jäv." Ledningsgruppen för Chefer har också fått
information om dokumentet. Alla är positiva till förslaget.
Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll den 24 november 2015, § 41
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2016, § 19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer om mutor och jäv i
Töreboda Kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Samtliga chefer
Säkerhetssamordnarna
Kommunsekreterarna

Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2015/0261

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 i Töreboda kommun. Målet för frisknärvaro ska inte understiga 95 %.
Sammanfattning av ärendet

Personalchefen har tillsammans med de fackliga organisationerna upprättat
förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018. Töreboda kommun
har ett ansvar att bedriva Jämställdhets- och mångfaldsarbete på ett sätt som
ger märkbara resultat. Grunden för detta arbete är diskrimineringslagstiftningen. Planen omfattar fem delområden:
* arbetsförhållanden,

* förvärvsarbete och föräldraskap,
* trakasserier,

* kompetensförsörjning samt
* löner

Syftet med planen och valet av åtgärder är att dessa ska resultera i ett antal
realistiskt genomförbara aktiviteter, som ska leda till verkliga förändringar,
inte enbart utifrån direkt mätbara resultat, utan även sådant som kan vara

svårt att mäta, som attityder och värderingar.
Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll den 24 november 2015, § 43
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2016, § 20

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 i Töreboda kommun. Målet för frisknärvaro ska inte understiga 95 %.

Utdragsbestyrkande
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forts. Kf § 8
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Samtliga chefer
Kommunsekreterarna

Administratör A. Andersson

Utdragsbestyrkande
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Kf§9
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2015/0275
Länsstyrelsen i Västra Götalands län protokoll den 8 december 2015 från inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen av överförmyndarens verksamhet.
Dnr KS 2014/0154
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (protokoll 2015-12-16) har utsett ny ledamot för Sverigedemokraterna, Marco Terenziani (SD) (efter Anders
Carlström). Någon ny ersättare kunde inte utses.
Dnr KS 2015/0282
Revisorerna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, Revisionsrapport - Granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom
MTG-kommunerna den 15 december 2015.

Utdragsbestyrkande

