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Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 6 april 2016, kl. 13.00-14.30,

Plats och tid

15.00-17.00, 17.05-17.22 och 17.30-18.20
Beslutande

Bengt Sjöberg (M), ordförande
Anne-Marie Lundin (M), t.o.m. § 108, kl. 16.00
Jörgen Karsson (M) för Anne-Marie Lundin (M), fr.o.m. § 109
Mikael Faleke (M)
Marlene Näslin (M)
Karl-Johan Gustafson (C), § 85-114 och 116-132
Linn Brandström (M) för Karl-Johan Gustafson (Cl § 115
Marianne Asp-Henrysson (C)
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande, § 85-123 och 125-132
Magnus Dimberg (M) för Pernilla Johansson (C) § 124
Ursula Evje (L), fr.o.m. § 101, kl. 14.00
Linn Brandström (M) för Ursula Evje (L), t.o.m. § 100

Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande, § 85-91 och 93-132
Hans Thorsell (S) för Lars-Åke Bergman, § 92
Bo Andersson (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S)
Johan Cord (S), fr.o.m. § 90, kl.l3.20
Hans Thorsell (S) för Johan Cord (S), t.o.m. § 89
Anna-Karin Holgersson (S)
Kenneth Carlsson (S)
Therese Erikson (V)
Allan Jakobsson (C) för Peter Sporrong (SD)

Övriga närvarande

Mariana Frank6n, kommunsekreterare

se fortsättningssida
Justerare

Lars-Åke Bergman (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, 2016-04-08

Underskrifter
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Paragrafer 85-132
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

La;s:Åk;Beargamana
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-06

Datum då

anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

?Justerare

Datum då

2016-04-11

anslagettasned 2016-05 03
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fortsättninq l:a sidan

fortsättning Övriga närvarande:
Linn Brandström (M), ersättare, § 101-114 och 116-118, t.o.m. kl. 17.05
Magnus Dimberg (M), ersättare, fr.o.m. § 117-123, fr.o.m. kl. 16.55
Hans Thorsell (S), ersättare § 90-91 och 93-132
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, § 85-93
Per-Ola Hedberg, socialchef, § 105-117
Tommy Sandberg, kommunchef, t.o.m. § 131
Annika Jonsson, MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), § 109

Justerari

;dS

2

Utdragsbestyrkande

Förteckning över kommunstyrelsens protokoll 2016
Ks 201 6-04-06

§

85 Justering

§

86 Behov av utökade lokaler i förskolor och skolor

§ 87 Bidragsbelopp till fristående skolor 2016
§ 88 Utvärdering av det avgiftsfria badet i simhallen
§ 89 Utvärdering av försöksverksamhet med avgiftsfri grundkurs i
musik

G

go

G

91

Revidering av regler och riktlinjer för skolskjutsar inom
Töreboda kommun

Besvarande av motion om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus

G

92

G

93

G

94

Ansökan om bidrag till 25-års jubileum - Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Intresseanmälan till gemensamt IT-system för biblioteken i
Skaraborg
Samverkan mellan kommun och polis om medborgarlöfte i
Töreboda kommun 2016

fi

95

G

96

G

97

g

98

fi

99

G

ioo

g

101

Detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort
Detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda
Förvärv av fastigheten Töreboda Tjädern 12
Färgaren 10, tomtindelning
Försäljning av fastigheten Töreboda Snidaren 5
Utbyggnad av cykelvägar i Västra Götaland 2016-2020
Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar
år20l7

g
'5
'j
G
g
'j

G

102

Feriepraktik/driva företag under sommarlovet 2016

103

Ajournering

104

106

Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan
Ombyggnad av Björkängens restaurang
Sammanställning av Internkontrollerade ärenden 2015

107

Årsredovisning för verksamheten vård och omsorg 2015 - syn-

105

108

punkter och klagomål samt Lex Sarah och Lex Maria
anmälningar
Sammanställning av domar 2015 gällande vård och omsorg,
där Töreboda kommuns beslut överklagats och bifallits av
rättsinstans

/

4,')

Å(,"

G
G
G

109

Patientsäkerhetsberättelse för Töreboda kommun år 2015

iio

'å

112

G

113

G

114

Gruppbostad LSS, Ny- eller ombyggnation
Verksamhetsbokslut 2015 från Kommungemensam
Alkoholhantering Skaraborg (KAS)
Verksamhetsplanering 2016 från Kommungemensam
Alkoholhantering Skaraborg (KAS)
Tillsynsplan 2016 från Kommungemensam Alkoholhantering
Skaraborg (KAS)
Ansökan om bidrag för stödinsatser av förebyggande karaktär
för asylsökande barn under 18 år från Moholms
samhällsförening med flera

111

,]?

Förteckning över kommunstyrelsens protokoll 2016
'J

115

G

116

Ansökan om verksamhetsbidrag från Töreboda Basketförening
Ansökan om verksamhetsbidrag från Arabiska föreningen
Töreboda

117

Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Östra

G

118

G

119

Skaraborg
Ajournering
VA-plan för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

G

120

Besvarande av motion om trafiksituationen vid Moholms skola

'j

121

g

Besvarande av medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda
och Mariestad

/

3('

G

122

Trafiksäkerhetsmål för Töreboda kommun

G

123

G

124

G

125

G

126

Besvarande av återremitterad motion om ökade öppettider för
färjan Lina
Ansökan om bidrag, Töreboda Hästklubb
Handlingsplan, Töreboda Hockey
Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag
Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)

G

127

G

128

G

129

Information från kommunchefen

'5

130

Anmälan av delegationsbeslut

G

131

Meddelanden

G

132

Rekrytering av kommunchef
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Ks § 85

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars-Åke Bergman
(S).

Justerare

!ig ?h
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Dnr KS 2016/0072, 2014/0152

Ks § 86

Behov av utökade lokaleri förskolor och skolor
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utreda kostnaderna för utökning med:
En förskoleavdelning i Moholm
En förskoleavdelning i Töreboda tätort
Två klassrum med tillhörande grupprum i Björkängsskolan
Två klassrum med tillhörande grupprum i Kilenskolan
*
*

*
*

*

Ett klassrum med tillhörande grupprum i Älgarås skola

2. Uppdraget innefattar även att undersöka alternativa lösningar.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 9 mars 2016 om elevprognosen för

2016/2017. Utskottet diskuterar det utökade lokalbehovet till fö5d av det
ökade antalet elever. Det framgår att det finns behov av en förskoleavdelning
i Moholm, en förskoleavdelning i Töreboda tätort, två klassrum med tillhörande grupprum i Björkängsskolan, två klassrum med tillhörande grupprum i
Kilenskolan och ett klassrum med tillhörande grupprum i Älgarås skola.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, Elevprognos läsåret 2016/2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 27

Expedieras till;
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Tekniska nämnden

Ekonomichefen
Sekreteraren

.- ';?"

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/00073

Bidragsbelopp till fristående skolor 2016
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till bidragsbelopp till fristående skolor för 2016 enligt följande, bilaga a;
* Elever i förskola 56 771 kronor

* Elever i Förskoleklass - åk 6, 39 337 kronor
* Eleveriåk7-9,56994kronor
* Elever i Fritids, 16 923 kronor

2. Kommunstyrelsen antar Skaraborgs kommunalförbunds förslag till
prislista för gymnasieutbildningarna 2016 enligt bilaga b.
Sammanfattning av ärendet

Ekonom Viktor Gustafsson-Rydberg informerade vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 mars 2016 om beräkningsgrund för bidragsbelopp för:
Utbildning Skaraborg prislista mellan kommuner för 2016,
Bidrag till friskolor Utbildnings Skaraborg 2016,
Bidragsbelopp 2016 Förskola
Bidragsbelopp 2016 Elever i förskoleklass - åk 6,
Bidragsbelopp 2016 Elever i åk 7-9
Bidragsbelopp 2016 Fritids
*

*

*
*

*
*

Beslutsunderlag

Skaraborgs kommunalförbunds styrelses protokoll den 26 februari 2016, § 6
Controller Viktor Gustafsson-Rydbergs beräkningar av bidragsbeloppen, bilaga a
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 28
Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 26 februari 2016 bland annat
att godkänna förslag till prislista för gymnasieutbildningarna 2016 enligt bilaga b.

å

Justerare

?-t?
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forts. Ks § 87

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att anta de framräknade bidragsbeloppen.
Bilaga a och b Ks § 87/16

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Controller V. Gustafsson-Rydberg

Justerare

,J<' ?

Utdragsbestyrkande

Bilaga a till Ks F3 87/16

Bidragsbelopp 2016
Förskola

Belopp per barn/termin: 56 771 kr

Beräkning av bidragsbelopp:

l

?Qidragbelopp till histående skolor 2016
-?-???-'-i?? -'-?

Antal t;arn?
q
i

FöRSKOLA 420

l

i

l

1). UNpERVlSNlNG

ll:

per elev (kr) l

Totalt(tkr)

' 3i'm

L?ersonal

74

Specialpedagog

806,S

1

Skolledare & Kvalitetsutvecklare

1 592

3

570

0,0

Fortbildning

1(X)
80
?

2). UROMEDELOCH tfi'RUSTNlNG

A#!

perele?v.'(kiJ',

.Tota7t.(tkr)
'.
?

Förbrukningsmaterial

gu

21:

l

Satsning IT

150

Övriga kostnadertex: simskola, försäkring, Ucenser

140

Kapitalkostnader

345
.?

3

l
?l

--Iv

-

l

j

-

2). icmAno OCH HALSOVARD

perelev(krA

'Totmt (tkr) '
t

Kurator

o

i

Skolhälsa

o
ww?

Ol

- ? - I- -------1- --- --- - -t'
l

'il'

3). 4ttit»eB

pere7M(kr)

Totalt (tkr)
)

Måltidskostnad

3561'

8
i

8 4791
4). LOKALER

per elev (kr}'i

Totalt (tkr)
?-.. -.-...-..--....--...-...-l

Samtliqa lokaler

irskola l

Hyra & övriga lokatkostnader

'5,64i

Städ och vaktrnästare

2-

a

.s). o$Hitiiis'run<;p

4

-76671

?FI

per eiet (kr),i

Tötalt (tkr)

IS4mma ersättning punkt 1-4:

46 572,

lAdministration (schablon om 3 %):

13971

?6), MOM!;BlÖRAG.iAMT ERSÄTTIQG PER ELEV

13433i

-*2S'

iio

33

perelev.(kr)'.?

Totalt (tki)

ISumma ersättning enligt punkt 1-S:

114
?-.. -.---l

s 8531

l

l

l

l

IMomsersättning med schablon om 6%:

', Re d u ce'?ringf?'?örfö-rät d'ra aJg!'fte ;
-..-.1

3:lq

-75:
--..-..?-.-l

'Total ersättning år 2016 per elev:

113
1

Ersättning per elev och termin:

Ill

I,(??

56 77li

Bidragsbelopp 2016
Elever i förskoleklass - Åk 6

Belopp per elev/termin: 39 337 kr

Beräkning av bidragsbelopp:

.Bj51ragbelopp till fristående skolor 2016

Antal

elever'l
wwA
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't7'i
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1). UNDERV!SNING
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Personal
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Specialpedagog

I

SkoHedare & Kvalitetsutvecklare

t

It (tkr)

pere!åv?(kr)i

N.

43

24 776.
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/ACI

3 4491

)

I

l

syo

IJ

Fortbildning

112.
?

'i

-..... .... -..-........ ..-.. .-I...-. .......

47 gi
i??

I

--I

Totalt (tkr)

Förbrukningsmaterial

perelev (kr)'?

a!l

Öwiga kostnadertex: simskola, försäkring, Licenser
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s
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lm
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I
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Kapitalkostnader
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2). ELEVVARD OCH h?ispvAso

.Totalt (tkr)

Kurator

ai W m

Skolhä)sa

1 89'

1l

l

Satsning IT

n ma ! l ml s
aa sW s

I

2). LÄROMEDELOCH tJTRUSTNlNG

391

'ia
perelev(kr)'

s ml

12501

1

m s

s ml s s

1

m

s

-/)7l1
-- -- - -i ---

a). MÅLTIDER

Totalt (tkr)

per elev (kr)
i

Måltidskostnad

8

Qå-l,tl

?

8
i

?---:1-l

4). LOKMER

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Samtliga skolor

..-....-l

---..--i----=

exkl Centralskolan
7

6 8231

M m s ! s -l/.1?

Hyra & övriga lokalkostnader

!

Städ och vaktrnästare

a !a
m Ilt
IB s m

l
l

m ffl a l mi

2

)'l'+

I'?

56181
Iä?

i

.-...-....i..-.

9

?:Ådmrn:stratfön?:s-chablo'n?:;?3 '%): ?'

per elev (kr) i

rotalt?(tkrj .'?:? '.? .'?'.? ?.'.,. ???.'.? '- ' ?" ?'.'.:',' ???"

5). ADMIN?STRAT?ON
Summa ersättning punkt 1-4:

-.-.-..-... ?-I?...-.-.-.-. ---.-

41434,

72
... -... ..---l

1243:

211

i

l

..i- . .

6). MOMSBIDRAG SAMT ER.SÄTnNG PER ELEV

Totalt (tkr)

426771

Summa ersättning enligt punkt 1-5:
Momsersättning med schablon om 6%:

2561

per elev (kr)
74 2201

44s2?

?-..-...--- --?l

Reducering för föräldraavgifter
--- ---l-- -.- - .- ?-- ?- -- ? - - ? ?. ?-.- ?---..

? ?- . -..-.-.-l

Total ersättning år 2016 per elev:

. ?.-..-.--- --.-l

-l

.'78.673i

....-..----l

- ...-.--.-.-.?---l

Ersättning per elev och termin:

39 337
-.---..-...---l

As ?-

Bidragsbelopp 2016
Elever i åk 7-9

Belopp per elev/termin: 56 994 kr

Beräkning av bidragsbelopp:

Bidragbelopp till fristående skol-or 2016

7

-'--?'l

lAntal elever:

'i'
l

:

l?

l

:xxz-dl

:l

'j

i

]#oWt(tkr)" ' perelev(krA

1). UNDERVISNING
Personal

56

14 %i

Specialpedagog

agr

Skolledare & Kvalitetsutvecklare

ålU

3

S'lO

525

1

1

J

Fortbildning

49
6?

...-.1

iTotatt (tkr)

2).lÅROMEDELOCH LffRUSTNING

per elev (kr) l

Förbnikningsmaterial

3

l'i

'IM

Satsning IT

läR

Övöga kostnader tex: simskola, försäkring, ucenser

To!f

-rI

I

Kapitalkostnader

W

54431

ffl

i

-.-.-.---.-l

'(Totalt (tkr)

2). ELJ:wARD OCH HALSOVARD

.pere4ev0rA
1

Kurator

(:71

Skolhälsa
?

25:

q

2

?

4

}Totalt (tkr)

3). 4.in.otrt

p?qrelev'(ki)
10 0751

4@

Måltidskostnad

26901

l

10

'{Totatt(tkr) ." ?

4). IOKALER

.-.-.-.-..-.-.1

per elev (kr)

En?dast.
Centralskolan

På

Hyra & övriga lokalkostnader

'l)

Städ och vaktmästare

'17'{Fl.

14 3'

1
i?a

? . ? ?

m?

5640I

67m

241',1

l

ffi ia'-l

51ADMlNl5TRATlON

'Summa ersättning punkt 1-4:
Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMr ERSÄTnNG PER ELEV

=l

?Tofait (tkr)

?{Totalt(tkr)

104 4051
-..-.-.-..--.-.. -----.-l

3 132i

836?

perelev.(kr)l

&.

i

l

l

ISumma ersättning enfigt punkt 1-5:

per @lev (kr) i
27 876

107
-.-. ---.-----l

l 'Mo'm s'e ;s'ät t; !'n g ' m-e d' ;ch a-b'l';n-;;' 6'l4 l

645
l

? T--- ----l

i

l Reducering för föräldraavgifter

.-.-l

113 9891

I

Total ersättning år 2016 per elev:

Ersättning?;er-;!ev oc;'termin:

56 994
. .- .--J--.-----. -.- -

?l

1

!-,(?..?

Bidragsbelopp 2016
Fritids

Belopp per elev/termin: 16 923 kr

Beräkning av bidragsbelopp:
Bidragbelopp till fristående skolor 2016

.? Antalelever;'
??'Y-?- ' -"

FRITIDS

ITotatt (tkr) ?

1). -UNDERVISN?NG
Personal

t

l

275

per elqy (ki)..

69;,0-

25

Specialpedagog

inräknat

Skolledare & Kvalitetsutvecklare

309

1

570

o,o'

Fortbildning

26
l

.-.-...-i-........ .-..... -----

,ITötäM',(tkr)'. ? '..4

2).lÄROMEDEL OCH Un'lUSTNlNGi

peretev(kr)j

m

13'7'

Förbrukn}ngsrriaterial
Satsning IT

t

o

Övriga kostnadertex: simskola, försäkring, Licenser

63

Kapitalkostnader

66

I

-f2). ELEVVARD OCH HALSOVARD

Totalt (tkr)

?perelev (kr).

Kurator

0

Skolhälsa

0.
.1

wm

J
i

3). MÅ!TIDER

ITotalt (tkr)

per elev (kr)

75;h

Måltidskostnad

271

271

...i.

4). LOKAIER

Totalt (tkr)

per elev (kr)
l

Samtliga skolor

exklCe?ntralskohap .?l
Hyra & övriga lokalkostnader

1

14'Å

414!

68g

Städ och vaktmästare

2

=r=:-.

18271

6
M??

5). ADMINISTRAT?ON

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄ'nlNG PER ELEV

Totalt(tkr).
100821

-l

3021'

i

Summa ersättning punkt 1-4:
Administration (schablon om 3 %):

per elev (krJi
366631
? ?-- . ?.l

1

.......l

Totait (tkr)

per elev (kr)
37 7631

Summa ersättning enligt punkt 1-5E
Momsersättning med schablon om 6%',

221
-l

Reducering för föräldraavgifter
Total ersättning år 2016 per elev:

Ersättning per elev och termin:

4 t:»

/'>(-

Å

?-17rX;'

-618

33 84

16923

Bulaga b till KS Få 87/16

Utbildning Skaraborg prisfista mellan kommuner för 2016
2016
l
Kr/elev/å r

Proqram

Kr/elev/termin

127321

63 661

151 070

75 535

Barn- och fritidsprogrammet

100710

so 355

89132

44 566

El- och energiprogrammet
Estetiska prg. exkl. inriktning

12-I 913

60 956

musik

101 837

50918

Estetiska prg. inr. musik
Ford6ns- och transport: prg. exkl.
inriktning transport

14:3122

71 561

132614

66 307

165884

82 942

administrationsprogrammet

iops:>s

52162

Hantverksprogrammet

103504

51 752

Hotel!- och turismprogrammet

108379

54189

81 768

40 884

Industritekniska programmet

143771

71 886

Naturvetenskapsprogrammet

91 260

45 630

129 733

64 867

91 856

45 928

104853

52 426

124385

62193

97 371

48 685

l

Bygg- och anläggningsprg. exkl.
inriktning anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprog.
inr.anläggningsfordon

Ekonomiprogrammet
(

Fordons och

transportprogrammet inr.
Handels- och

Humanistiska programmet

I

Restaurang- och
Iivsmedelsprogrammet
Sämhällsvetenskaps-

(
l Teknikprogrammet
I WS- och fastighetsprogrammet
! Vård- och omsorgsprogrammet
programmet

i .1 i') j .o

r';g å

Bidrag till friskolor Utbildning Skaraborg 2016
Totalt samtliga program

.Bidrag kr
fräskola/År

Bidrag kr
friskola/terrnin

Bygg- och anläggningsprg. exkl. inriktning
anläggningsfordon

132 060l

Bygg- och anläggningsprog.
inr.anläggningsfordon

154 227

77 11l

Barn- och fritidsprogrammet

100 289

50 14l

83 639

41 82C

El- och energiprogrammet

12401/

62 00')

Estetiska prg. exkl. inriktning musik

104 054

52 027

Estetiska prg. inr. musik

150 909

75 454

transport

136 268

68 134

Fordons och transportprogrammet inr.
transport

176 865

88 432

Handels- och administrationsprogrammet

101 372

50 686

Hantverksprogrammet

103 554

51 777

Hotell- och turismprogrammet

107 422

53 711

78 563

39 282

Industritekniska programrnet

150 371

75 186

Naturvetenskapsprogrammet

89 778

44 889

136 120

68 060

87 063

43 532

ios 204

52 602

126 749

63 375

93 387

46 694

105 203

52 602

03(

l

Ekonomiprogrammet

66

l

Fordons- och transport prg. exkl. inriktning

Humanistiska programmet

I
l'

l Restaurang- och livsmedelsprogrammet
J Samhällsvetenskaps-programmet
r Teknikprogrammet
r WS- och fastighetsprogrammet
r Vård- och omsorgsprogrammet
l
IB

'!<),,

l
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Dnr KS 2016/00065

Utvärdprin7 av det avgiftsfria badet i simhallen
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen lägger utvärderingen av det avgiftsfria badet i simhallen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att fortsättningsvis anordna avgiftsfria bad i simhallen några gånger per år, vid tidpunkter då besöksfrekvensen i simhallen är låg.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2015, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att uppdra till kommunledningskontoret att;
*
*

*

erbjuda kostnadsfritt bad i simhallen på lördagar veckorna 48-51 2015,
informera om det kostnadsfria badet på kommunens hemsida och i
Mariestads-Tidningen
utvärdera det kostnadsfria badet efter periodens slut.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 att delvis bifalla medborgarförslaget, att uppdra till kommunstyrelsen erbjuda kostnadsfritt bad i
simhallen på lördagar veckorna 49-51 2015 och informera om det kostnadsfria badet på kommunens hemsida och i Mariestads-Tidningen. Inkomstbortfallet täcks inom befintlig budget.
Ett medborgarförslag hade inkommit om avgiftsfritt öppethållande i simhallen på lördagar. Det föreslogs att det görs en kampanj som gör att fler badar i
simhallen, att man gör ett försök med gratisbad till exempel fyra lördagar i
februari och gratis bad en lördag i månaden fram till sommaren. Om detta
försök slår väl ut föreslogs att Töreboda kommun i fortsättningen inför gratis
familjebad en lördag i månaden.
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Under tre lördagar i december 2015 (vecka 49-51) var inträdet till badet avgiftsfritt. Snittet för besökare var cirka 66 personer per lördag. Normalt ligger denna siffra på cirka 35 personer. Badhusets personal upplever att december månad egentligen är en sämre månad, vad gäller besök i simhallen.
Trots detta ökade antalet besökare på gratisbadet, så bevisligen lockar gratisbad fler besökare.

Intäktsbortfallet i simhallen då det förekommer gratisbad beräknas till cirka
1000 kronor per gång. Många av besökarna sade att de inte visste om att det
var gratisbad. Kommunen lockade fler barn/ungdomar/familjer till de dagar
då det var gratisbad. Personalen upplevde det som positivt. Efter avslutat
försök har avgiftsfria bad inte efterfrågats.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att avgiftsfria bad genomförs några gånger per år, vid
tidpunkter då besöksfrekvensen enligt personalen i simhallen är låg.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 324
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 132
Intendent Leif Carlssons utvärdering av 2015 och försöket avgiftsfria bad i
simhallen december -15 den 18 februari 2016

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 31
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S) med instämmande av Therese Erikson (V): Gratisbad
en lördag i månaden, de månader badet har öppet (cirka tio månader per år).
Pernilla Johansson (C): Bifall till Utbildnings- och kulturutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Utbildnings- och kulturutskottets för-

slag och Lars-Åke Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen
antar Utbildnings- och kulturutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Utbildnings- och kulturutskottets förslag.

Nej-röst för bifall till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.

Justerare

A) ',i
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Omröstningsresultat

Med nio ja-röster för Utbildnings- och kulturutskottets förslag mot sex nej-

röster för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande antar kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturutskottets förslag.
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla
Johansson (C), Linn Brandström (M), Allan Jakobsson (C) och Bengt Sjöberg
(M).

Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Bo Andersson (S), Hans Thorsell
(S), Anna-Karin Holgersson (S), Kenneth Carlsson (S) och Therese Erikson
(V).

Expedieras till;
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Intendent L. Carlsson
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Dnr KS 2016/00057

Utvärdering av försöksverksamhet med avgiftsfri grundkurs i musik
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen lägger utvärderingen av försöksverksamheten med
avgiftsfri grundkurs i musik till handlingarna.
2.

Kommunstyrelsen permanentar försöksverksamheten med avgiftsfri
grundkurs i musik.

Sammanfattning av ärendet

Rektor Fredrik Lindström informerade vid utbildnings- och kulturutskottets
sammanträde den 3 april 2012 om ett förslag om avgiftsfri grundkurs i musik. På grund av ett vikande elevunderlag i musikskolan vill rektorn på
Centralskolan genomföra ett försök med en avgiftsfri grundkurs som integreras i grundskolans musikundervisning och därmed når alla kommunens barn.
Musikskolan står för lärartimmarna och ser den breda rekryteringsbasen
som positiv inför framtiden. Om försöket genomförs kan det påbörjas höstterminen 2012. Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2012 att medge föreslagen försöksverksamhet med avgiftsfri undervisning i årskurs 2 inom kulturskolans verksamhet och uppdrog åt kommunledningskontoret att göra en
utvärdering efter vårterminen 2013.
Rektor Fredrik Lindström skriver till Utbildnings- och kulturutskottet den 28
maj 2013 att under innevarande läsår pågår ett projekt med avgiftsfri grundkurs i musik för alla elever i årskurs två. Projektet innebär att alla elever och

deras vårdnadshavare får en kontakt med Kulturskolan och dess personal
och därmed en utökad möjlighet att se vinsterna med ett aktivt kulturutövande. Då projektet beviljades bestämdes att kommunstyrelsen skulle utvärdera
projektet under 2013. För att få ett bättre underlag för utvärdering och ställningstagande till det permanenta projektet ansöker rektorn om en förlängd
projekttid om ytterligare ett läsår, det vill säga till och med vårterminen
2014. Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 september 2013 att
föreslå kommunstyrelsen förlänga projektet ytterligare ett läsår.
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Rektor Fredrik Lindström lämnade vid utvecklingsutskottets sammanträde
den 10 september 2013 en redogörelse i ärendet. 60 % av eleverna har fortsatt till kulturskolan efter grundkursen i musik.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2013 att förlänga projektet ytterligare ett läsår och att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en utvärdering efter vårterminen 2014.
Kulturskolechef Britt-Marie Särnefält har gjort en utredning som visar på
vinsterna med att kulturskolan har sång och rytmik. Positiva effekter uppnås
såsom att eleverna får prova instrument, träna rytmik och att kommuninvånarna får konserter och utbildade elever i musik. Kulturskolan får en bra elev-

rekrytering. Till läsåret 2013 /2014 sökte 60 % av eleverna i årskurs 2 till
kulturskolan. Detta kan jämföras med till exempel Mariestad där 20 % av eleverna sökte till musikskolan.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att permanenta avgiftsfri grundkurs i musik.
Beslutsunderlag

Rektor Fredrik Lindströms tjänsteskrivelse den 28 mars 2012
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 3 april 2012, § 36
Kommunstyrelsens protokoll den 2 maj 2012, § 109
Rektor Fredrik Lindströms tjänsteskrivelse den 28 maj 2013
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 september 2013, § 144
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 september 2013, § 98
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktober 2013, § 242
Kulturskolans utvärdering av sång och rytmik, grundkurs för eleverna i årskurs 2

Kulturskolechef Britt-Marie Särnefält Anderssons e-postmeddelande den 22
februari 2016

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 32

Expedieras till;
Kulturskolechefen

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2016/00075

Revidering av regler och riktlinjer för skolskjutsar inom
Töreboda kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till regler och riktlinjer för
skolskjutsar inom Töreboda kommun att gälla från och med höstterminen 2016.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari 2008 att anta
reglemente för skolskjutsar inom Töreboda kommun att gälla från och
med läsåret 2008/2009.
Trafikhandläggare Marie Djupfeldt har upprättat förslag till reviderade
regler och riktlinjer för skolskjutsar i Töreboda kommun. Trafikhandläggaren informerade vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 mars 2016 att skollagen har förändrats varför det finns ett
stort behov att omarbeta regler och riktlinjer för skolskjutsar inom
Töreboda kommun.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 20 februari 2008, § 7
Trafikhandläggarens förslag till Regler och riktlinjer för skolskjutsar
inom Töreboda kommun

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 38
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå
kommunstyrelsen besluta att anta det utarbetade dokumentet.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/00175

Besvarande av motion om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens
hus

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med att kultur- och fritidsverksamhetens nuvarande budget inte har utrymme för ytterligare kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus, bilaga. I motionen föreslås att man skyndsamt utreder en lämplig lokal för ett Allaktivitetshus /Ungdomens hus och att kostnaden för lokal och personal tas fram och inarbetas i budgeten.
Motionen belyser att det finns ett stort behov av fritidssysselsättning för att
motverka att ungdomar kommer på glid. I ett Allaktivitetshus/Ungdomens
hus ska lite äldre ungdomar/vuxna kunna träffas under drogfria förhållanden
för att till exempel öva med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. Personal som har ansvar behöver finnas på plats. Kostnaden för lokal är osäkert
då det är svårt att hitta ledig och lämplig lokal centralt. Kostnad för personal,
75 %, är cirka 300 000 kronor/år, vilket det inte finns utrymme för i nuvarande budget utan behöver skjutas till i kommande budget. Den senaste tiden
har kommunen ställts inför nya utmaningar när det gäller att ta hand om den
ökade flyktingströmmen. Behovet att ha en samlingsplats finns även hos
dessa grupper.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, § 135
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 december 2014, § 136
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 34
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad med att utbildnings- och
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kulturutskottets nuvarande budget inte har utrymme för ytterligare kostnader i verksamheten.

Bilaga Ks § 91/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Mariana Frankön
Från:
Skickat:
Till:

Anne-Charlotte Karlsson <lotta bun@hotmail.com>

Ämne:

Motion för att ta fram lokaler för Allaktivitets h

den 1 1 november 2014 21 :40
Mariana Franken

Motion för att ta fram lokaler för Allaktivitets hus / Ungdomens hus

För några år sedan avsattes pengar i budget för att kunna förverkliga ett ungdomens hus. En plan hade tagits fram
av Monica Hävner och delar av Vilja Crew, samt flera intressenter.

Med den tråkiga utveckling med många ungdomar på glid så är detta behov än större idag. Här ska lite äldre
ungdomar / unga vuxna kunna träffas under drogfria förhållande.

Lokal som då var tänkt var en del av Vårdcentralens källare ( gamla hjälpmedei centralens lokal ) Här skulle man
kunna repa med sina musikband, ha kurser eHer bara träffas. En personal som har ansvar behöver finnas på plats.
Därför föreslår jag.

Att man utreder skyndsarrit en iämplig lokal f6r detta Att kostnaden för lokal och personal tas fram Att detta
inarbetas i budgeten

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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Dnr KS 2016/00074

Ansökan om bidrag till 25-års jubileum - Vadsbo Idrottshistoriska
Sällskap
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap bidrag till sällskapets 25-års jubileum med 5 000 kronor och uppdrar åt kommunledningskontoret att lösa finansieringen.
Sammanfattning av ärendet

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap ansöker om bidrag med 5 000 kronor från
Töreboda kommun till sällskapets 25-års jubileum lördagen den 21 maj
2016.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap har till uppgift att dokumentera och bevara
idrottshistorien i Vadsbo. Sällskapet har idag 340 medlemmar och är verksamti hela MTG-området. Sällskapet drivs helt på ideell basis och finansieras
av medlemsavgifter, lotterier och mindre bidrag från stiftelser. En blygsam
del sponsras genom punktinsatser.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 35
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att bevi5a ansökan om bidrag med 5 000 kronor.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Bergman (S) i handläggningen i
detta ärende.

Expedieras till;
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/00076

Intresseanmälan till gemensamt IT-system för biblioteken i
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar in en intresseanmälan till Skaraborgs Kommunalförbund om att delta i projektet Gemensamt IT-system för biblioteken i
Skaraborg med:
Gemensamt bibliotekssystem och IT-stöd med en gemensam katalog och
gemensamt låntagarregister
Transport- och mediasamverkan i Skaraborg
Gemensam mediaupphandling
Gemensamma låneregler och policy
*

*

*
*

Sammanfattning av ärendet

Bibliotekschef Catherine Landström informerade vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 mars 2016 om behovet och planerna på att
införa ett gemensamt IT-system för biblioteken i Skaraborg. Vid en biblioteksträff 2014 diskuterades frågan om ett gemensamt IT-stöd för biblioteken
i Skaraborg. En arbetsgrupp utsågs med fem bibliotekschefer för att arbeta
vidare med frågan. Samtidigt gjordes en ansökan till Kommunalförbundet i
Skaraborg om medel för en förstudie för ett gemensamt IT-stöd för biblioteken i Skaraborg, vilket beviljades. I samband med detta kom beskedet att
bibliotekssystemet Libra upphör den 31 december 2017. Av de 15 kommunerna i Skaraborg använder tolv i dagsläget Libra. Förstudien genomfördes
under 2015: kartläggning av nuläget av IT-stöd på biblioteken i Skaraborg,
kunskapspåbyggnad om omvärlden när det gäller bibliotekskluster och bibliotekssystem samt peka ut nästa steg.
En gemensam IT-plattform i form av ett gemensamt IT-stöd är ett grundläggande verktyg för ökade möjligheter att möta syftena formulerade för
Bibliotek Skaraborg: möta dagens och morgondagens behov på ett resurseffektivt sätt, utveckla biblioteksverksamheten och bättre biblioteksservice till
användarna.
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Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna in en intresseanmälan om att delta i projektet med:
*
Gemensamt bibliotekssystem och IT-stöd med en gemensam katalog och
gemensamt låntagarregister
Transport- och mediasamverkan i Skaraborg
Gemensam mediaupphandling
Gemensamma låneregler och policy
*
*

*

Beslutsunderlag

Skaraborgs Kommunalförbunds e-postmeddelande den 29 februari 2016
med bifogat brev Nästa steg för ett Gemensamt IT-system för biblioteken i
Skaraborg
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 37

Expedieras till;
Skaraborgs Kommunalförbund
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Bibliotekschefen
IT-chefen
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Dnr KS 2016/0053

Samverkan mellan kommun och polis om medborgarlöfte i
Töreboda kommun 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till medborgarlöfte i Töreboda
kommun 2016.

Sammanfattning av ärendet

I samband med omorganisationen inom polisen har polismyndigheten lyft
fram medborgarlöfte som en metod att komma närmare medborgarna. Medborgarlöftet handlar även om att få medborgarna att bli mer involverade och
delaktiga i det brottsförebyggande arbetet.
Töreboda kommun har sedan tidigare ett samverkansavtal med polisen. I
samband med framtagande av samverkansöverenskommelse har ett medborgarlöfte tagits fram. I processen har en probleminventering skett, säkerhetssamordnarna har genomfört medborgardialoger, enkätundersökning samt
nyttjat erfarenheter från verksamheten. Fokus för medborgarlöftet 2016 är
problem kring påverkade förare i trafiken.
Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 12 februari
2016 med bilagan Medborgarlöfte i Töreboda 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 38

Expedieras till;
Polismyndigheten
Säkerhetssamordnare J. Walfridson
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2013/0106

Dptaliplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till deta5plan för del av Kilen
15:18, Kanalparken, Töreboda tätort, upprättad ijuni 2015 och reviderad i
februari 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2013 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret upprätta en ny deta5plan för området öster om
Göta kanal på kommunens fastighet del av Kilen 15:18 samt fastigheterna
Staren 2, 3 och 4 och del av Kana5orden 4:1 för att bland annat skapa förutsättningar för bostadsbyggnation och en gång- och cykelbro över kanalen.
Utvecklingsutskottet beslutade den 7 december 2015 att uppdra till kommunledningskontoret att slutföra upprättandet och genomföra Granskning av
förslaget till detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort
under tiden 15 januari till 15 februari 2016.
Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till deta5plan för
Kanalparken i Töreboda tätort, Antagandehandling upprättad ijuni 2015 och
reviderad i februari 2016. Planens syfte är att möjliggöra etablering av ett antal nya bostäder i småhus och i flerbostadshus med upp till åtta våningar. En
särskild utredning har tagits fram för hela kommunen med avsikten att
främja bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen. Detaljplanen syftar bland
annat till att genomföra de förslag som kommit fram i utredningen.
Plan- och exploateringschefen föreslår i tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående detaljplan.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2013, § 266
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 3 juli 2015 med Samrådshandling juni 2015, Plankarta och Planbeskrivning
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 118
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 25 november 2015 med
bilagan Plankarta Granskningshandling november 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 202
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016 med Antagandehandling upprättad ijuni 2015 och reviderad i februari20l6 och Synpunkter som inkommit under granskningen
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 40

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0027

Detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan, version 2, för del
av kvarteret Violen, Töreboda, upprättad i maj 2015 och reviderad i februari
2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta plankostnadsavtal med fastighetsägaren och förslag till ändring av befintlig detaljplan för Töreboda Violen 1, 2, 3, 19, 20 och
21 med en utökad byggrätt och med ett utökat våningsantal för bostäder.
Utvecklingsutskottet beslutade den 7 december 2015 att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra granskning av upprättat förslag till detaljplan för del av kvarteret Violen, Töreboda, Granskningshandling november 2015 under tiden 15 januari till 15 februari 2016.
Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till detaljplan för del av
kvarteret Violen, Töreboda, Antagandehandling upprättad i maj 2015 och reviderad i februari 2016. Deta5planen möjliggör påbyggnad av sex befintliga
flerbostadshus i tre våningar med ytterligare en våning. Härmed kan fler lägenheter tillskapas och tillgängligheten ökas genom att alla lägenheterna
kommer att nås med hiss.

Plan- och exploateringschefen anger i tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 att
samråd och granskning har skett och att deta5planen nu föreligger för antagande. Ett vägval kommunen har att ta ställning till är varsamhetsbestämmelse för att bevara byggnaders karaktär, det så kallade miljonprogrammet.
Detta representerar en epok i byggnadskulturen och som i vissa fall kan förtjäna att bevaras. Detta har uttryckts i yttranden från Länsstyrelsen och Miljöoch byggförvaltningen Handlingen överlämnas därför även med en version 2,
där varsamhetskravet mildrats på grund av nuvarande fastighetsägares synpunkt på att den inte ska finnas med alls.
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Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
ovanstående detaljplan.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, § 107
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 juni 2015 med Samrådshandling maj 2015, Planbeskrivning, Plankarta och Illustrationskarta
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 119
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 25 november 2015 med
bilagorna Planbeskrivning Granskningshandling november 2015, Plankarta
Granskningshandling november 2015 och Samrådsredogörelse november
2015

Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 203
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 med bilagorna; Detaljplan för del av kvarteret Violen, Antagandehandling februari
2016, Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta och granskningsutlåtande samt Version 2, Planbeskrivning, plankarta och granskningsutlåtande
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 41

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0077

Förvärv av fastigheten Töreboda Tjädern 12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt och köper
fastigheten Töreboda Tjädern 12 av Johan Severin, Göteborg och Peter
Lennartsson, Töreboda för 75 000 kronor med tillträde den 1 maj 2016. Köpet finansieras av likvida medel.
Sammanfattning av ärendet

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärv av fastigheten Töreboda Tjädern 12. Töreboda kommun äger
anslutande fastighet. För att kunna utnyttja byggrätten på de två fastigheterna är det nödvändigt att de har samma ägare. Bostadsbehoveti Töreboda
är stort och genom detta förvärv skapas möjlighet för kommunen eller annan
intressent att använda en byggklar tomt för bostadsbyggnation.
Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Tjädern 12 av Johan Severin, Göteborg och Peter
Lennartsson, Töreboda för 75 000 kronor med tillträde den 1 maj 2016. Kontraktet gäller under förutsättning att Töreboda kommuns fullmäktige godkänner detta köpekontrakt senast på tillträdesdagen.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 med bilagorna Köpekontrakt och Del av deta5plan
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 42

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0061

Färgaren 10, tomtindelning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återtar tidigare beslut, Ks § 134/ 14, om upphävande av
tomtindelning för kvarteret Töreboda Färgaren 10 och att teckna plankostnadsavtal med Törebodabostäder AB.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2014 att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta förslag till upphävande av tomtindelning för kvarteret
Töreboda Färgaren 10 och att teckna plankostnadsavtal med
Törebodabostäder AB.

Plan och exploateringschefen skriver i tjänsteskrivelse den 10 februari 2016
att det inte är nödvändigt att upphäva tomtindelningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2014, § 134
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 43

Expedieras till;
Plan och exploateringschefen
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2014/0155

Försäljning av fastigheten Töreboda Snidaren 5
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt och säljer
fastigheten Töreboda Snidaren 5 till MS Biredskapsfabriken HB, Töreboda för
2 400 000 kronor med tillträde den 1 juli 2016.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016, § 32 att godkänna hyreskontraktet för fastigheten Disponenten 6 där bland annat tekniska förrådet
kommer att flytta in. Detta innebär att fastigheten Snidaren 5 kan lämnas ut
till försäljning.
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 februari 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att lämna ut fastigheten
Snidaren 5 till försäljning via fastighetsmäklare och att upprätta förslag till
köpekontrakt om försäljning av fastigheten.
Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket Töreboda kommun sä5er fastigheten Töreboda Snidaren 5 till MS Biredskapsfabriken HB, Töreboda för
2 400 000 kronor med tillträde den 1 juli 2016. Kontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda kommun ger sitt godkännande.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 33
Förslag till köpekontrakt den 15 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 44

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0046

Utbyggnad av cykelvägar i Västra Götaland 2016-2020
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande förslag till prioritering av Utbyggnad av
cykelvägari Töreboda kommun 2016-2020;
Prioritet 1, väg 201, Mogårdsvallen - Mo kyrka
Prioritet 2, väg 3045, Kyrkogatan
Prioritet 3, väg 3047, Storgatan
Prioritet 4a, väg 202, Etapp 1 Töreboda - Mariestad (Torstorpsgatan Brinnsbacken)
Prioritet 4b, väg 202, Etapp 2 Töreboda - Mariestad (Brinnsbacken -

Äskekärr)
Prioritet 4c, väg 202, Etapp 3 Töreboda - Mariestad (Äskekärr- Ymsen)
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har medel för en fortsatt satsning på utbyggnad av
cykelvägar längs regionala vägar ilänet. 2016 är pengarna uppbundna för
slutförande av pågående projekt inom "10 mil".
För perioden 2017-2020 har Trafikverket och Västra Götalandsregionen i
samråd med länets kommunalförbund enats om fö5ande process:
Våren 2016 - Trafikverket begär in ansökningar från kommunerna som
underlag för en regional utbyggnadsplan av cykelvägar 2017-2020
Våren 2016 - Trafikverket informerar om satsningen på kommunalför*

*

bundens nätverksmöten
*

*

*
*

15 april - sista datum för kommunernas ansökningar
Maj - Trafikverket lämnar ett förslag till prioritering till VGR (Västra
Götalandsregionen)
Maj /juni - förslaget lämnas till kommunalförbunden för synpunkter
Augusti-september - reviderat förslag stäms av med kommunalförbunden

*

*

Hösten 2016 - ett förslag till utbyggnadsplan stäms av i BHU (Beredningen för Hållbar Utveckling) och beslutas i regionstyrelsen
Hösten 2016 - medfinansieringsavtal tecknas mellan Trafikverket och
berörd kommun
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*

Trafikverket redovisar årligen till VGR hur mycket pengar som använts
för utbyggnad samt antal km som byggts

Trafikverket önskar ta del av kommunernas förslag till utbyggnad av GCvägar längs regionalt/statligt vägnät 2017-2020 senast den 15 april 2016.
Grundkravet för de förslag som läggs är att kommunen är beredd att medfinansiera projektering och utbyggnad med 50 %.
Enligt den av Västra Götalandsregionen nyligen antagna regionala cykelstrategin ska medel i första hand satsas på:
Prioritet ett är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor
Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära
arbetsplatser
Cykelvägar till skolor
*

*

*
*

*

Åtgärder som bidrar till att öka säkerheten på cykelvägar till skolor
Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till kollektivtrafikknutpunkt

Åtgärder som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till målpunkter för fritidsaktiviteter i tätortsnära lägen

Prioritet två är åtgärder av "felande länkaY' och cykling för rekreation och turism
*

*

*

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintligt cykelvägnät
"Felande länkar" där potentialen för ökad cykling är hög (exempelvis kortare länkar som binder samman tätorter eller cykelvägar)
Cykling för rekreation och turism är ett utvecklingsområde som stöds
med till exempel projektering och projektledning

I bifogad lista över kommunala förslag till utbyggnad av regionala cykelvägar
i Västra Götaland 2011 finns fö5ande sju objekt i Töreboda kommun;
Prioritet la, väg 201, Etapp 1 Moholm - Hjälstad kyrka (Parkgatan Hjälstavägen)
Prioritet lb, väg 201, Etapp 2 Moholm - Hjälstad kyrka (Hjälstavägen Hjälsta kyrka)
Prioritet 2, väg 3047, Storgatan
Prioritet 3, väg 3045, Kyrkogatan
Prioritet 4a, väg 202, Etapp 1 Töreboda - Mariestad (Torstorpsgatan Brinnsbacken)
Prioritet 4b, väg 202, Etapp 2 Töreboda - Mariestad (Brinnsbacken -

Äskekärr)
Prioritet 4c, väg 202, Etapp 3 Töreboda - Mariestad (Äskekärr- Ymsen)
(Det första objektet på listan är utbyggt.)
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Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 45
Utvecklingsutskottet beslutade de 16 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen
besluta följande;
Kommunstyrelsen lämnar följande förslag till prioritering av Utbyggnad av
cykelvägari Töreboda kommun 2016-2020;
Prioritet 1, väg 201, Mogårdsvallen - Mo kyrka
Prioritet 2, väg 3045, Kyrkogatan
Prioritet 3, väg 3047, Storgatan
Prioritet 4a, väg 202, Etapp 1 Töreboda - Mariestad (Torstorpsgatan Brinnsbacken)
Prioritet 4b, väg 202, Etapp 2 Töreboda - Mariestad (Brinnsbacken -

Äskekärr)
Prioritet 4c, väg 202, Etapp 3 Töreboda - Mariestad (Äskekärr- Ymsen)
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Bifall till Utvecklingsutskottets förslag.
Anteckning till protokollet

Pernilla Johansson (C) medges följande anteckning till protokollet;

Med tanke på den bristfälliga kommunikationen mellan Älgarås-Töreboda
anser Pernilla Johansson (C) att en GC-väg däremellan borde prioriteras i
kommande förslag till utbyggnad av cykelvägar i Västra Götaland.

Expedieras till;
Trafikverket
Tekniska nämnden

Plan och exploateringschefen
Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2015/0041

Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar år 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ansöker om statlig medfinansiering (statsbidrag) till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar år 2017 enligt
följande;
2017

1. Åtgärder utanför Moholms skola
Genomförande av åtgärder för att öka trafiksäkerheten utanför Moholms
skola. Totalkostnad: 750 000 kronor.
2018

2. Centrumgestaltning - Östra Torggatan
Gångfartsområde Östra Torggatan enligt framtaget centrumgestaltningsprogram med en cykelöverfart över torget för sammanhängande cykelstråk. Totalkostnad: 1200 000 kronor.
201 9

1. Centrumgestaltning - Norra Torggatan
Gångfartsområde Norra Torggatan enligt framtaget centrumgestaltningsprogram. Totalkostnad: 1200 000 kronor.
2. Drottninggatan (hela eller södra delen?)
Gångfartsområde längs Drottninggatan. Totalkostnad: 1000 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet

I Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 finns
en årlig pott avsatt för statlig medfinansiering av mi5ö- och trafiksäkerhetsåtgärder samt en pott för cykelåtgärder. Alla åtgärder ska kunna utföras på
kommunalt vägnät. Prioriterade områden är:
*

Åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt barn i trafiken

*
*

,/
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Åtgärder som gynnar anslutningar till kollektivtrafik
Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer
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Västra Götalandsregionen vill under planperioden särskilt prioritera bidrag
till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder och har preliminärt avsatt cirka 12 miljoner kronor för detta år 2017. För cykelåtgärder har regionen avsatt cirka 6
miljoner kronor.
Trafikverket uppmanar kommunerna i Västra Götaland att ansöka om statlig
medfinansiering till åtgärder som kan utföras under år 2017 senast den 29
april 2016. Beslut om bevi5ad medfinansiering tas för ett åri taget men
Trafikverket vill gärna få in kommunernas planerade åtgärder för hela perioden 2017-2019 för att kunna planera för en treårsperiod. Statlig medfinansiering, ges i normalfallet, för upp till 50 % av investeringskostnaden. Det
anges att handikapporganisationer, boende, skola och andra intresseorganisationer bör i ett tidigt skede ges möjlighet att delta i planeringen av åtgärderna.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 14 april 2015, § 86
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 april 2015, § 67
Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 40
Karta över föreslagna åtgärder vid Moholms skola med bilaga
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 46
Tekniska nämnden beslutade den 14 april 2015 att ställa sig bakom ansökningarna för Statlig medfinansiering för 2016-2018 i Mariestad, Töreboda
och Gullspång.
Tekniska förvaltningen för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
ansökte den 26 mars 2015 om medfinansiering för följande projekt i
Töreboda kommun:
2016

1. Kilsgatan/Centralskolan
I samband med att nya förskolan Kastanjen byggts planeras åtgärder utmed
Kilsgatan. Det handlar om att anlägga en gång- och cykelväg längs Kilsgatan
på södra sidan mot Centralskolan samt anlägga hastighetsdämpande åtgärder
utmed Kilsgatan. Att anlägga gång- och cykelväg längs sträckan är utrymmeskrävande. Längs sträckan Fredsbergsvägen - Centralskolan är gaturummet inte tillräckligt. Genom att breddningen för gång- och cykelvägen sker på
kvartersmark innebär det att träd behöver tas ned. IdeSkiSS bifogades till tekniska förvaltningens förslag. Totalkostnad: 1000 000 kronor.

2. Åtgärder utanför Moholms skola
Genomförande av åtgärder för att öka trafiksäkerheten utanför Moholms
skola. Totalkostnad: 750 000 kronor.
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201 7

1. Centrumgestaltning - Östra Torggatan
Gångfartsområde Östra Torggatan enligt framtaget centrumgestaltningsprogram med en cykelöverfart över torget för sammanhängande cykelstråk. Totalkostnad: 1200 000 kronor.
2018

1. Centrumgestaltning - Norra Torggatan
Gångfartsområde Norra Torggatan enligt framtaget centrumgestaltningsprogram. Totalkostnad: 1200 000 kronor.
2. Drottninggatan (hela eller södra delen?)
Gångfartsområde längs Drottninggatan. Totalkostnad: 1000 000 kronor.
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 april 2015 att ställa sig bakom
Tekniska nämndens beslut.

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 föreslå att motionen om

trafiksituationen vid Moholms skola bifalls, att verksamhet tekniks förslag till
åtgärder vid Moholms skola antas enligt upprättad kartskiss (se bilaga b Ks
§ 120) och att föreslagna åtgärder i den inre och yttre trafikmiljön kring
skolan kan bearbetas och projekteras under förutsättning att medel tillskjuts.

Expedieras till;
Trafikverket
Tekniska nämnden

Plan och exploateringschefen
Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2015/0019

Fprippraktik/driva företag under sommarlovet 2016
Kommunstyrelsens beslut

1. Alla ungdomar som ansöker om feriepraktik erbjuds en feriepraktikplats.
2. Kommunstyrelsenutökarbudgetenförferiepraktikmed260710kronor.
Pengarna tas dels ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd,
125 000 kronor och dels ur kommunstyrelsens anslag till förfogande,
135 710 kronor.

3. Fem platser "Ung Drive" finansieras av näringslivsbudgeten och eventuella sponsorer.
Sammanfattning av ärendet

Feriepraktik erbjuds inom kommunens förvaltningar för ungdomar, skrivna i
kommunen, som är födda 1998, 1999 och 2000, men inte fyllda 18 år när
praktiken börjar.
Platserna är fördelade på tre-veckorsperioder. Aktuella veckor är 24-26, 2729 och 30-32. Företräde ges till ungdomar som inte tidigare haft feriepraktik
inom kommunen. Vid behov lottas platserna ut. Ersättningen är 50 kronor
per timme inklusive semesterersättning. Praktikanterna är försäkrade genom
kommunens försorg. Förra året anordnade kommunen feriepraktik till drygt
etthundra ungdomar, till en kostnad av cirka 520 000 kronor.
Administratör Cindy Norlin skriver bland annat att budgeten för feriepraktik
2016 är på 354 900 kronor. Antalet feriepraktikplatser som blir kvar att söka
för ungdomar inom nuvarande budget, efter att sju ungdomar från
vårdcollege räknats bort, är 51. Föregående år sökte 118 ungdomar feriepraktik och 109 hade feriepraktik. Om kommunen ska erbjuda alla sökande
en plats (beräknat på samma antal feriepraktikplatser som 2015) behövs en
budget på 715 610 kronor. Om kommunen erbjuder alla som söker en feriepraktikplats, kan folkhälsorådet lägga till 100 000 kronor. Det innebär att
kommunstyrelsen behöver utöka feriepraktikbudgeten med 260 710 kronor.

Justerare

X<'-,,=?

Utdragsbestyrkande

föREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-06

148

forts. Ks § 102
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, § 109
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 41
Näringslivs- och kommunutvecklarens beräkning av antalet feriepraktikplatser den 23 mars 2016

Administratör Cindy Norlins kostnadsberäkning den 30 mars 2016
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att ge alla ungdomar som ansöker om feriepraktik ett
sommarjobb.

Expedieras till;
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Personalchefen
Administratör C. Norlin

Näringslivs- och kommunutvecklaren
Folkhälsoplaneraren
Socialchefen
Ekonomikontoret
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 30 minuter (klockan 14.30-15.00).
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Dnr KS 2013/00045

Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Rektor Fredrik Lindström informerar om skolans kvalitetsrapport läsåret
2014/15 gällande grundskola och grundsärskola på Centralskolan. Skolorna
arbetar med dubbla pedagoger i nästan alla klasser i svenska, matematik och
engelska och i några andra ämnen utifrån klassernas behov.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 februari 2016, § 16

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Rektor F Lindström
Kvalitetsutvecklaren
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Dnr KS 2016/0084, 0050

Ombyggnad av Björkängens restaurang
Kommunstyrelsens beslut

1. Töreboda kommun beställer ombyggnad av Björkängens restaurang hos
RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening) Töreboda
äldrebostäder i enlighet med upprättat förslag. Ombyggnaden måste ske
under sommarlovet 2016.

2. I förslaget ingår ombyggnad av kök, köksutrustning och ombyggnad av restaurang.

3. Årshyran får maximalt uppgå till 165 000 kronor.
4. Den ökade hyran finansieras, dels genom ökat portionspris för elever, dels
genom ökade intäkter då fler gäster beräknas komma till restaurang och
cafe. Budgeterad nettoram behöver inte utökas på grund av ombyggnaden.
5. Kommunstyrelsen godkänner inköp av inventarier upp till359 000 kronor. Verksamheterna Utbildning och kultur och Vård och omsorg betalar
78 000 kronor var från investeringsbudgeten. Kostenheten betalar 51000
kronor från sin driftbudget. Resterande 152 000 kronor finansieras inom
ramen för ombudgeterade medel, från 2015 till 2016 (vilka därmed utökas
från 28 629 700 kronor till 28 781 700 kronor jämfört med tidigare beslut
i kommunstyrelsen den 2 mars 2016). Inköpen ryms inom budget.
6. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen och socialchefen att genomföra en organisationsförändring som innebär ett samgående av
Kostenhetens restaurang Björkängen och LSS-verksamhetens cafe
Björkängen.
Sammanfattning av ärendet

Socialchefen skriver att antalet elever på Björkängsskolan har ökat och att
antalet grupper som äter i Björkängens restaurang ökat från två till tre. Med
anledning av detta behöver restaurangytan alternativt elevernas tid i restaurangen utökas. För att klara av nuvarande antal gäster behöver restaurangytan utökas. I annat fall måste tiden för övriga grupper minskas.
Utdragsbestyrkande
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För att klara elevernas måltidsmi5ö på ett tillräckligt bra sätt har följande förändringar genomförts:
Gäster
Normaltider
Förändring
Elever

10.40-11.55

10.40-12.10

Övriga lunchgäster

12.00-13.30

12.15-13.30

Fritidshem

14.15-15.15

14.15-15.15

Senareläggning av lunchtiden för pensionärer påbörjades den 12 oktober
2015. Konsekvensen är att en redan för kort öppettid blivit ännu kortare. Tiden för restaurangbesök och social samvaro för äldre påverkar kvalitet och
antal ätande. Helt klart är att antalet gäster som är personal från kommunen
eller regionen har minskat.
En arbetsgrupp har identifierat följande utvecklingsområden:
En öppnare och mer välkomnande miljö behövs. En restaurang och cafe
*

för allg!
*

*

Utemiljö/uteservering som används på hela ytan.
Samverkan restaurang och cafe - samarbete eller gemensam organisation?

*

Utökad service med t ex frukost (frukost, lunch, cafe).
Andra öppettider.
Köksmi5ön behöver förändras. Det gäller t ex disk, logistik/flöde och uppläggningsytor. Gemensam serveringsyta/ställe för alla gäster. Köket måste
bli funktionellt!

*

*

Restaurangmi5ön för elever, pensionärer och andra gäster ska bli "mysig, trevlig och lättarbetad". Det finns bra externa exempel.
Restaurangytan utökas med hjälp av cafeet.
Kassaapparat och betalningsflöden som är bra för restaurang och kafe.

Under 2009 antog kommunfullmäktige en vision och policy gällande kostverksamheten. I denna policy står det att måltidsmi5ön ska vara lugn och
trivsam. Uppdraget från Folkhälsorådet är att utveckla måltidsmiljöerna. Rektorerna har sett över samtliga restauranger tillsammans med kostchefen.
Samtliga miljöer utom Björkängens restaurang är åtgärdade gällande ?jud och
funktionella möbler etcetera. Under tre år (2013-2015) avsatte
Folkhälsorådet medel till projektet att utveckla en hälsofrämjande skola.

Återstående medel, 50 00'O kronor per år, föreslås avsättas till lösa inventa-

rier såsom bord och stolar för skolrestaurangen på Björkängen.
Folkhälsorådet bör fatta ett formellt beslut om finansieringen. Om
Folkhälsorådet beslutar om en lägre finansiering än 150 000 kronor föreslås
en utökning av Utbildning och Kulturs inventariebudget.

'?Justerare
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Arbetsgruppen föreslår att Björkängens restaurang och cafe bildar en gemensam organisation. Vinster med ett samgående kommer bland annat att märkas i arbete, antal gäster, öppettider och beställningar till särskilda tillfällen
för boende inom Töreboda äldrebostäder.

Renoveringen sker under sommaren 2016. Alla externa gäster föreslås kunna
äta i Bergmansgårdens samlingssal. Förskolan på Bergmansgården är öppen
och på så sätt kan köket utnyttjas. Fritidsbarnen kan äta mellanmåli förskolans lokaler och lunchgästerna kan äta i samlingssalen. Köket på
Bergmansgårdens förskola är öppet med tanke på tillgång till vatten och disk.
En del av ombyggnadskostnaden föreslås finansieras av Utbildning och kul-

tur. År 2016 betalas ett extra belopp och från och med 2017 räkna-s kostna-

den in i portionspriset. Resterande finansiering bör klaras genom en ökning
av antalet externa gäster. Om antalet lunchgäster ökar med i genomsnitt 10
per dag täcks den årliga ombyggnadskostnaden. (Beloppen itabellen anges i
tusental kronor.)
Förändring
2016
2017
Utbildning och kultur
25
60

Ökat antal lunchgäster (10) 50

115

SUMMA

175

75

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 mars 2016 att utskottet är positivt inställda till förslaget till ombyggnad av Björkängens restaurang och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Utvecklingsutskottet
beslutade vidare att uppdra till kommunledningskontoret att tills kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2016 lämna svar på frågorna om moms,
godisförsäljning i kiosken under skolluncherna, öppettider och finansiering.
Socialchefen lämnar följande svar på frågorna;
Moms

Lokalen som mottagningskök och nuvarande restaurang (matplatser) ingår
inte i yta som ingår i ombyggnaden av Björkängen. Lokalen är momspliktig,
vilket innebär att RKHF Töreboda äldrebostäder har avdragsrätt för inköp av
köksutrustning och ombyggnad av den delen av lokalen.
Kafedelen av lokalen ingår i Björkängens ombyggnad och för den delen utreds om lokalen är momspliktig. Om lokalen är momspliktig eller inte påverkar kommunens ekonomi enligt följande (20 års avskrivning med 2 % ränta) :
a. Momspliktig: Investering 1,2 miljoner kronor exklusive moms. Kapitalkostnadshyra blir 73 000 kronor per år.
b. Ej momspliktig: Investering 1,5 mi5oner kronor inklusive moms. Kapitalkostnadshyra blir 91 000 kronor per år. Momsbidrag med 18 % ger
16 400 kronor. Nettohyran blir 74 600 kronor per år.
Justerare
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Godisförsäljning
Tillgängligheten till godis under tiden barnen vistas i matsalen:
I slutet på bufffö ska ett "skåp" finnas med jalusi där försä5ningen av godis
ska ske. Under den tid som eleverna vistas i restaurangen är jalusin nerdragen och ingen försä5ning sker då.

Öppettider
Kafeets öppettider vardagar samt helger:
Vardagar 08.30 - 16.00 (idag 09.00-15.00)
Helger 10.00-13.30 (idag stängt)
Detta innebär samverkan genom att Kafeets arbetstagare och handledare fyller på "skåpet" med jalusi under fredagen för att det ska vara påfyllt inför helgens försäljning. Sedan är det bara för den personal som jobbar lördag och
söndag att öppna upp jalusin.
Lunchen kommer att öppnas för barnen 10.40 samt för allmänheten 11.30
(idag 12.15 för allmänheten). På helgerna öppnas för lunch kl. 11.30.
Finansiering

Folkhälsorådet bör fatta ett formellt beslut om finansiering. Om
Folkhälsorådet beslutar om en lägre finansiering än 150 000 kronor föreslås
en utökning av Utbildning och Kulturs inventariebudget.
Kostenheten har ingen investeringsbudget, vilket innebär att de inte kan delfinansiera inköp av möbler. Kostenheten kan med medel i driftbudgeten finansiera inköp av lampor, krukor, gardiner, ommålning av väggar och 5uddämpning till en kostnad av 51 000 kronor. Konsekvensen av det är att totalkostnaden för inventarieinköp minskas med 27 000 kronor till 359 000 kronor år 2016.

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 4 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 35
Socialchefens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016

Socialchefen föreslår kommunstyrelsen besluta;
1. Ombyggnad av Björkängens restaurang beställs, i enlighet med förslag, hos
RKHF Töreboda äldrebostäder. Ombyggnad måste ske under sommarlovet 2016.

2. I förslaget ingår ombyggnad av kök, köksutrustning och ombyggnad av restaurang.

3. Årshyran får maximalt uppgå till maximalt 165 000 kronor.
Justerare
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4. Finansiering av ökad hyra sker dels genom ökat portionspris för elever,
dels genom ökade intäkter på grund av fler gäster till restaurang och cafe.
Budgeterad nettoram behöver inte utökas på grund av ombyggnaden.
5. Inköp av inventarier godkänns upp till 359 000 kronor. Folkhälsorådet föreslås betala 150 000 kronor. Verksamheterna Utbildning och kultur och
Vård och omsorg betalar 78 000 kronor var från investeringsbudgeten.
Kostenheten betalar 51 000 kronor från sin driftbudget. Inköpen ryms
inom budget.
6. Kommunchefen och socialchefen får i uppdrag att genomföra en organisationsförändring som innebär ett samgående av Kostenhetens restaurang
Björkängen och LSS-verksamhetens cafe Björkängen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M):
Töreboda kommun beställer ombyggnad av Björkängens restaurang hos
RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening) Töreboda
äldrebostäder i enlighet med upprättat förslag. Ombyggnaden måste ske

*

under sommarlovet 2016.
*

I förslaget ingår ombyggnad av kök, köksutrustning och ombyggnad av

*

Årshyran får maximalt uppgå till 165 000 kronor.

restaurang.
*

Den ökade hyran finansieras, dels genom ökat portionspris för elever,
dels genom ökade intäkter då fler gäster beräknas komma till restaurang
och cafe. Budgeterad nettoram behöver inte utökas på grund av ombyggnaden.

*

*

Kommunstyrelsen godkänner inköp av inventarier upp till 359 000 kronor. Verksamheterna Utbildning och kultur och Vård och omsorg betalar
78 000 kronor var från investeringsbudgeten. Kostenheten betalar
51 000 kronor från sin driftbudget. Resterande 152 000 kronor
finansieras inom ramen för ombudgeterade medel, från 2015 till 2016
(vilka därmed utökas från 28 629 700 kronor till 28 781 700 kronor
jämfört med tidigare beslut i kommunstyrelsen den 2 mars 2016.
Inköpen ryms inom budget.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen och socialchefen att genomföra en organisationsförändring som innebär ett samgående av
Kostenhetens restaurang Björkängen och LSS-verksamhetens cafe
Björkängen.

Lars-Åke Bergman (S): Det av Bengt Sjöberg (M) föreslagna beslutet gäller
under förutsättning att Folkhälsorådet inte beslutar att finansiera en del av
inventarierna.

?Justerare
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Bengt Sjöbergs (M) förslag till finansie-

ring och Lars-Åke Bergmans (S) yrkande och finner-att kommunstyrelsen
antar Bengt Sjöbergs (M) förslag.

Expedieras till;
RKHF
Kommunchefen
Socialchefen
Ekonomichefen

Barn- och utbildningschefen
Kostchefen
Personalchefen
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Dnr KS 2015/0056

Sammanställning av Internkontrollerade ärenden 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2012 att från och med 2013
införa följande rutin för internkontroll av vård- och omsorgsverksamhetens
myndighetsutövning;

A. Ärendegranskning av förtroendevalda
Två ledamöter från vård- och omsorgsutskottet utses till att granska individärenden fyra gånger per år för redovisning till vård- och omsorgsutskottet.
Tre ärenden per gång granskas. Under ett år fördelas ärendena enligt fö5ande:
*

*

Individ- och familjeomsorgen: totalt sex ärenden fördelat med två ärenden från barn och ungdom, två från försörjningsstöd och två från vuxen.
Biståndshandläggning enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade): totalt sex ärenden fördelat med
fyra ärenden med insatser enligt SoL och två ärenden med insatser enligt
LSS.

Urvalsprocessen sker på fö5ande sätt. Först lottas en dag mellan 1-31, efter
det en månad mellan 1-12. Aktuell person, vars födelsemånad och dag, stämmer överens med ovanstående siffra antecknas. Det första urvalet ska inne-

hålla minst fyra personer, om detta inte är möjligt antecknas även de som är
närmast före och efter lottat datum. Om detta inte är möjligt så görs urvalsprocessen om från början. Vid nästa steg avgör lotten vilket ärende som ska
bli föremål för socialnämndens granskning. Dokumentation av granskningen
sker med hjälp av en till beslutet bifogad protokollsmall eller liknande.
B. Granskning av anmälda barnavårdsärenden
Verksamheten ska till vård- och omsorgsutskottet redovisa anmälan nummer
tre och fyra i tidsordning för varannan månad, totalt 12 anmälningar per år.
Dokumentation med anmälan, vidtagna åtgärder och beslut, redovisas skriftligen för samtliga ärenden. Enhetschefen för individ- och fami5eomsorgen
kompletterar med muntlig information.
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 december 2015 att fastställa
plan för sammanträdesdagar 2016 då utsedda ledamöter och/eller IFO-verksamheten redovisar internkontrollerade ärenden.

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

Sex ärenden för individ- och fami5eomsorgen fördelat på två barnavårdsärende, två från försörjningsstöd samt två från vuxen. Sex ärenden för biståndshandläggning fördelat på två ärenden inom särskilt boende, två inom hemtjänst och två med insatser enligt LSS.
Verksamheten för individ- och familjeomsorgen (IFO) granskar under 2015
tolv anmälda barnavårdsärenden, som redovisas till vård- och omsorgsutskottet.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga sammanställningen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 28 november 2012, § 304
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 mars 2015 § 93
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 maj 2015 § 168
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 14 september 2015 § 292
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 oktober 2015 § 313
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 422
Kommunsekreterare Marita Asps tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 28

Expedieras till;
Socialchefen
IFO-chefen
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Dnr KS 2016/0070

Årsredovisning för verks i iiili 't » * vård och omsorg 2015 - synpunkter och klagomål samt Lex Sarah och tex Maria anmälningar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna synpunkter/klagomål från brukare eller deras anhöriga samt anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria sammanställs och redovisas årligen
för vård- och omsorgsutskottet.
Socialchefen har sammanställt 2015 års synpunkter/klagomål från brukare
eller deras anhöriga samt anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria.
Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 30
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Expedieras till;
Socialchefen

Justerare
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Dnr KS 2015/0175

Sammanställning av domar 2015 gällande vård och omsorg,
där Töreboda kommuns beslut överklagats och bifallits av rättsinstans

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet redovisar domar och protokoll en gång per år.
Socialchefen har sammanställt domar gällande vård och omsorg 2015, där
Töreboda kommuns beslut överklagats och bifallits av rättsinstans.
Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 31
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 mars 2016 att godkänna redovisningen och vidarebefordra sammanställningen till kommunstyrelsen som
information.

Expedieras till;
Socialchefen
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Dnr KS 2016/0078

Patientsäkerhetsberättelse för Töreboda k i iiiiii * år 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för Töreboda
kommun år 2015 och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetsberättelsen är en del i verksamhetens ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för patientsäkerhetsarbetet och fastställer mål och strategier för det systematiska patientsäkerhetsarbetet samt kontinuerligt och strukturerat följer upp och utvärderar
målen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Jonsson redovisar patientsäkerhetsberättelsen för Töreboda kommun år 2015 samt sammanställ-

ningen av förbättringsområden och mål 2016
Beslutsunderlag

MAS patientsäkerhetsberättelse för Töreboda kommun år 2015
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 29

Expedieras till;
Socialchefen
MAS
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Dnr KS 2015/0014

Griippbostad LSS, Ny- eller ombyggnation
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i dialog med
Törebodabostäder AB återkomma med förslag till hur det ökade behovet
av bostäder kan tillgodoses.
2. Det ingår i uppdraget att konkretisera behovet avseende antal lägenheter,
lägenhetsstorlek och andra relevanta förutsättningar.
3. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 4 maj 2016.
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.
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
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta;
*

*

Justerare
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Törebodabostäder uppmanas att hyra ut första lediga lägenhet på
Kårtorpsgatan 6 E till Töreboda kommun; Vård- och omsorg.
Törebodabostäder uppmanas att ge Töreboda kommun förtursrätt till
hyra av lediga lägenheter på Kårtorpsgatan 6 A-D.

Utdragsbestyrkande
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*

Hyra av lägenheter för boende enligt LSS ska rymmas inom verksamhetens budgetram.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S) :
*

*

*

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i dialog med
Törebodabostäder 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.

Expedieras till;
Kommunchefen
Socialchefen
Törebodabostäder AB
Ekonomikontoret
Sekreteraren
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Dnr KS 2015/0059

Verksamhetsbokslut 2015 från Kommungemensam
Alkoholhantering Skaraborg (KAS)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner Kommungemensam Alkoholhantering
Skaraborgs (KAS) verksamhetsbokslut 2015 och lägger bokslutet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Avdelningschef Pernilla Magnusson Nilsson redovisar i tjänsteskrivelse den
22 februari 2016 Kommungemensam Alkoholhantering Skaraborgs (KAS)
verksamhetsbokslut för 2015.

Beslutsunderlag

Avdelningschef Pernilla Magnusson Nilssons tjänsteskrivelse den 22 februari
2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 34

Expedieras till;
KAS
Socialchefen

Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2016/0060

Verksamhptsplanprin( 2016 från Kommungemensam
Alkoholhantering Skaraborg (KAS)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Verksamhetsplanering för 2016
från Kommungemensam Alkoholhantering Skaraborg (KAS).
Sammanfattning av ärendet

I en tjänsteskrivelse från avdelningschef Pernilla Magnusson Nilsson redovisas Kommungemensam Alkoholhantering Skaraborgs (KAS) verksamhetsplanering för 2016.
Beslutsunderlag

Avdelningschef Pernilla Magnusson Nilssons tjänsteskrivelse den 2 februari
2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 35

Expedieras till;
KAS
Socialchefen

Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2016/0093

Tillsynsplan 2016 från Kommungemensam Alkoholhantering
Skaraborg (KAS)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till tillsynsplan 2016 från
Kommungemensam Alkoholhantering Skaraborg (KAS).
Sammanfattning av ärendet

I en tjänsteskrivelse från avdelningschef Pernilla Magnusson Nilsson redovisas Kommungemensam Alkoholhantering Skaraborgs (KAS) Tillsynsplan för
2016.

Beslutsunderlag

Avdelningschef Pernilla Magnusson Nilssons tjänsteskrivelse den 10 februari
2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 36

Expedieras till;
KAS
Socialchefen

Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2016/0015

Ansökan om bidrag för stödinsatser av förebyggande karaktär för
asylsökande barn under 18 år från Moholms samhällsförening med
flera

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Moholms Samhällsförening bidrag med 70 000
kronor för verksamhet riktat till asylsökande i Moholm för verksamhetsåret 2016.

2. Moholms samhällsförening administrerar bidraget och fördelar det till övriga engagerade föreningar i Moholm. Föreningarna beslutar gemensamt
om fördelning till olika aktiviteter.
3. Moholms Samhällsförening, Fägre församling, Röda korset, Salemförsamlingen och övriga i verksamheten engagerade föreningari Moholm ska gemensamt, senast den 31 januari 2017, lämna rapport om hur bidraget har
använts.

4. Finansiering sker ur kommunens bidrag från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär till barn under 18 år som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande.
Sammanfattning av ärendet

Föreningar i Moholm ansöker för 2016 om bidrag på samma nivå som för
2015. Kommunstyrelsen beslutade förra året att bevi5a totalt 70 000 kronor.
Föreningarna beslutar gemensamt om fördelning till olika aktiviteter.
Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 38

Expedieras till;
Fägre församling
Moholms Samhällsförening
Röda korset
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Salemförsamlingen
Socialchefen
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen

!<
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Dnr KS 2016/0042

Ansökan om verksamhptsbidrag från Töreboda Basketförening
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Töreboda Basketförening startbidrag med
4 000 kronor.

2. Önskemål om inköp av utrustning till Björkängsskolan och utbildning av
sekretariat bevi5as inte. För matcher hänvisas till bokning av
Idrottshallen.

3. Finansiering sker från Migrationsverkets schablonersättning för nyanlända, ansvar 15022100 och verksamhet 60010.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda Basketförening ansöker om bidrag med 3 252 kronor för inköp av
material enligt en till ansökan bifogad förteckning, avsnitt ekonomi.
Töreboda Basketförening medverkar på ett konstruktivt sätt i kommunens
integrationsarbete. För att föreningen ska kunna få bra förutsättningar för ett
fortsatt integrationsarbete är ett startbidrag nödvändigt. Startbidraget föreslås beviljas med ett något högre belopp än specificerade materialinköp.
Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 39
Jäv

På grund av jäv deltar inte Karl-Johan Gustafson (C) i handläggningen i
detta ärende.

Expedieras till;
Töreboda Basketförening
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Socialchefen
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen

usterare
Juster;
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Dnr KS 2016/0016

Ansökan om verksamhetsbidrag från Arabiska föreningen Töreboda
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen bevi5ar Arabiska föreningen Töreboda ett bidrag för
integrationsverksamhet i samverkan med andra föreningar. Bidraget är
totalt 60 000 kronor, varav 30 000 kronor är ett startbidrag (engångsbidrag).
2. Integrationsarbetet ska tilltala och vara öppet för både kvinnor, män och
barn.

3. Senast den 31 januari 2017 ska föreningen lämna rapport om hur bidraget har använts.
4. Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.
Sammanfattning av ärendet

Arabiska föreningen Töreboda ansöker om bidrag till hyreskostnad. Hyran är
5 000 kronor per månad. l ansökan framgår det inte om ansökan avser hela
eller delar av hyreskostnaden. För att föreningens arbete ska kunna anses
knuten till integrationsverksamheten måste fler föreningar ha tillgång till lokalen. För att kunna bevi5a ett bidrag bör ansökan kompletteras med en avsiktsförklaring att lokalen används gemensamt av flera föreningar i Töreboda
kommun. I avsiktsförklaringen bör också ingå en kortare beskrivning av det
gemensamma integrationsarbetet. Avsiktsförklaringen bör vara underskriven
av berörda föreningar.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att för att kunna bevi5a bidrag till Arabiska föreningen
Töreboda behöver ansökan kompletteras med underlag som visar att lokalen
används och kommer att användas som en viktig deliintegrationsarbeteti
Töreboda kommun.

Arabiska föreningen Töreboda har efter Vård- och omsorgsutskottets sammanträde kompletterat ansökan med underlag som visar att lokalen
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används och kommer att användas som en viktig del iintegrationsarbeteti
Töreboda kommun. Ansökan har också kompletterats med underlag som visar att integrationsverksamheten sker i samverkan med andra föreningar.
Socialchefen skriver att Arabiska föreningen Töreboda har personliga medlemmar bosatta i kommunen. För att föreningens arbete ska kunna anses

knuten till integrationsverksamheten måste fler föreningar ha tillgång till lokalen. Verksamhet som bedrivs ilokalen ska också bidra till en bra integra-

tion i Töreboda kommun. l begreppet bra integration ingår att verksamhetens inriktning stämmer överens med kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy.
Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 40
Arabiska föreningen Törebodas komplettering av ansökan
Socialchefens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016
Socialchefen föreslår kommunstyrelsen att besluta följande;

1. Arabiska föreningen Töreboda bevi5as ett bidrag för integrationsverksamhet i samverkan med andra föreningar. Bidraget är totalt 60 000 kronor,
varav 30 000 kronor är ett startbidrag (engångsbidrag).

2. Integrationsarbetet ska tilltala och vara öppet för både kvinnor, män och
barn.

3. Senast den 31 januari 2017 ska föreningen lämna rapport om hur bidraget
har använts.

4. Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.

Expedieras till;
Arabiska föreningen
Socialchefen
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2016/0043

Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsoffprioiiren Östra
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår Brottsofferjouren Östra Skaraborgs ansökan om
verksamhetsbidrag alternativt samverkansavtal.
Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren Östra Skaraborg ansöker om verksamhetsbidrag med
3 kr per invånare för 2016 alternativt ett samverkansavtal.

Kommunstyrelsen avslog verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Östra
Skaraborg för 2015.

Under 2014 och 2015 har framväxandet av Brottsofferjour Norra Skaraborg
sketti nära samverkan med socialchefi Mariestads kommun, IFO-chefi

Töreboda och Gullspångs kommun samt kommunernas gemensamma säkerhetssamordnare inom MTG.

Sedan fler år tillbaka finns ett nära samarbete mellan kommunerna i MTG

inom flera olika områden så som gemensamt brotts /trafiksäkerhetsråd, gemensam säkerhetssamordnare, gemensamt brottsförebyggande arbete. Att
samverkan även sker med en gemensam brottsofferjour i norra Skaraborg
stärker kommunernas gemensamma arbete och brottsofferstödet kan ske lokalt.

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 41
Expedieras till;

Brottsofferjouren Östra Skaraborg
Socialchefen
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Sammanträdet ajourneras i fem minuter (klockan 17.00-17.05).
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Dnr KS 2016/0059

VA-plan för Mariestads, Törpboda och Gullspån7s kommuner
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen remitterar ärendet till kommunledningskontoret för
förslag till yttrande och kontroll om VA-planen stämmer med Töreboda
kommuns planering.
2.

Ärendet tas upp till behandling på MTG Skaraborgs styrgrupps nästa
sammanträde den 22 april 2016.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 att översända förslaget
till VA-plan 2016-2026 för Mariestad, Töreboda och Gullspång till respektive
kommun för yttrande och vidare beredning.
Under år 2011 gjordes ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vilken
aldrig antogs. Sedan dess har ett arbete gjorts för att tolka kommunens ansvar för områden som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt
har det inom respektive kommun beslutats om LIS-områden där kommunen
bör stipulera exploateringar. Utöver detta finns det en del frågor inom VAverksamheten som är direkt avgörande för vissa anläggningar beroende på
hur kommunerna väljer att exploatera i en framtid.
VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA-Plan MTG som de
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut.
VA-Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden realistisk genomförandeambition. Den behandlar de så kallade § 6-områdena, vilken underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk
som ska finnas kvar och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas
ned. Planen ger också en bild över hur en VA-taxa behöver utvecklas över tid
för att kunna finansiera insatserna.

Behovet av att VA-Plan MTG 2016-2026 förankras politiskt är stort, men planen behöver och måste också vara ett levande dokument som följsamt möter
utmaningar och möjligheter de tio närmaste åren.
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Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 36
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 47

Expedieras till;
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
MTG Styrgrupp
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Dnr KS 2013/0119

Besvarande av motion om trafiksituationen vid Moholms skola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller motionen om trafiksituationen vid Moholms
skola och uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra de föreslagna åtgärderna för att förbättra trafiksituationen vid Moholms skola. Medel till åtgärderna har tagits upp i 2016 års investeringsbudget (Kf § 127/ 15, Gata generellt).
Sammanfattning av ärendet

Anne-Marie Lundin (M) har lämnat in en motion om trafiksituationen vid
Moholms skola, bilaga a. I motionen föreslås att tekniska förvaltningen gör en
översyn av trafiksituationen vid Moholms skola och inkommer med förslag
till lösning på problemet och att ett kostnads- och finansieringsförslag bifogas förslagen.
Tekniska nämnden beslutade den 5 november 2013 att överlämna förvalt-

ningens yttrande som svar på motionen om trafiksituationen vid Moholms
skola samt att föreslå att i avvaktan på en genomgripande analys av trafikmiljön kring skolan genomföra smärre åtgärder. De föreslagna åtgärderna är att
trafik-öar med budskap till bilister om skolområdet och om vikten av att
sänka hastigheten sätts upp på anslutande vägar till skolan. Tekniska nämnden beslutade också ge förvaltningen i uppdrag att se över hastighetsgränsen
i området kring skolan och sätta upp blå 30-skyltar om dessa inte finns i området kring skolan. Tekniska förvaltningen arbetar med projekt för att förbättra skolvägarna inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Moholms skola är en av de skolori Töreboda kommun vilken förvaltningen

tagit del av framförda klagomål och konstaterat att det där, liksom vid övriga
skolor inom kommunerna, krävs åtgärder.
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 december 2013 att återremittera
ärendet till tekniska nämnden för svar på frågorna i motionen.
Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 föreslå att motionen bi-

falls, att verksamhet tekniks förslag till åtgärder vid Moholms skola
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antas enligt upprättad kartskiss, bilaga b och att föreslagna åtgärder i den
inre och yttre trafikmi5ön kring skolan kan bearbetas och projekteras under
förutsättning att medel tillskjuts.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni 2013, § 68
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 augusti 2013, § 135
Tekniska nämndens protokoll den 5 november 2013, § 219
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 december 2013, § 199
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 13 januari20l4
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 januari 2015, § 7
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 2 juni 2015
Kansliets påminnelse till tekniska nämnden om återremissen den 2 juni 2015
(utvecklingsutskottets beslut den 11 december 2013 § 199)
Barn- och utbildningschefens och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse den
3 juni 2015
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 3 juni 2015, § 68
Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 40
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 48
Barn- och utbildningschefen och kvalitetsutvecklaren föreslår kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott besluta att;
1. Moholms skola ser över sina rutiner gällande av- och påstigningar för
elever som blir skjutsade av sina föräldrar, samt förankrar dessa hos såväl elever, föräldrar samt personal.
2. Tekniska Förvaltningen ombeds se över möjligheterna att gång- och cykeltrafikanter åtskiljs från biltrafiken på vägen från Skolgatan
(Mogårdsvallen) mot skolan/förskolan.
3. Tekniska förvaltningen ombeds se över möjligheterna att göra tydligare
markeringar av övergångsställen vid infarten till skolan.
4. Utbildning- och kulturutskottet emotser den genomgripande analys av
trafikmi5ön kring skolan som omnämns i Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll den 5 november 2013.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 3 juni 2015 att skicka yttrande på motionen om trafikmiljön kring skolan till Tekniska nämnden samt
att tidsätta när analysen ska vara Utbildnings- och kulturutskottet tillhanda.
Bilaga a och b Ks § 120/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Justerare
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Motion angående trafiksituationen vid Moholms skola.

Vid flera tillfällen har trafiksituationerna vid våra skolor diskuterats, ofta för att personalen
påpekat att barnen utsätts för fara.
Vid skolan och förskolan i Moholm är barnen än mer utsatta då tillfart kan ske från inte

mindre än fyra håii, för att sammanstråla framför skolan, samtidigt som det inte finns vare
sig gång- eller cyke(bana. Detta gör att gående och cyklande barn samsas med skolbussar
och tiilar på samma yta. Därtiil kommer varubilar tili skolans kök som också använder samma

område. Många barn måste också korsa bussarnas utfart f6r att komma på gc-vägen som
startar vid Mogårdsvallen.

Pör att värna tiarnen tietiÖver trafii<situationen runt Si<Oian SeS öVer, Så aff OSR7äÖatie
trafikanter säras från motortrafiken.
Vi vi)l därför att

Tekniska förvaltningen gör en översyn och inkommer med förslag på lösning på

e

problemet.
Ett Rostnaös- oct'i firi;insipringsförsfag !?ifogas försiagen,
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Anne-Marie Lundin

Moderata partigruppen
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Bilaga

Följande åtgärder i och kring Moholms skola

*

*

*

Begränsad hastigliet på Mogatan och Skolgatan, delen Mogatan-Idrottsgatan.
Gång- och cykelväg utmed Mogatan ofö Skolgatan, meuan de båda korsningarna
med Idrottsgatan.
Förhöjda övergångsställen på Idrottsgatan vid anslutning till Mogatan samt på
Skolgatan i anslutning ffl skolans enfö oci'i cykelparkering.
N5r vägsträckning för vamleveranset.
Staket runt 5rta för lek.
Nya c5ikelställ.
Busshållplats.

Parker'ingsplatser med ri5r anslutningsvag, kompletterat med staket.
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Dnr KS 2015/0154

Besvarande av medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda och
Mariestad

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att cykelväg mellan
Töreboda och Mariestad finns med i kommunens prioritering för utbyggnad
av cykelvägar 2016-2020.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om cykelväg mellan Töreboda och
Mariestad. Förslagsställarna önskar att Töreboda kommun tillsammans med
Mariestads kommun hjälps åt att påverka så att en cykelväg byggs mellan
Töreboda och Mariestad.

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 september 2015 att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 16 december 2015. I utredningen ingår att tillskriva Mariestads kommun om hur de ser på förslaget.
Kommunchefen och trafikhandläggaren föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2015, § 77
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 september 2015, § 156
Stadsplanechefens remissyttrande den 10 november 2015
Kommunchefens och trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 17 februari
2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 49
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik skriver att Mariestads kommun ställer

sig positiv till att Töreboda kommun utreder möjligheten till en cykelväg mellan Töreboda och Mariestad.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0035, 2016/0061

Trafiksäkerhetsmål för Töreboda kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret atti samband med
nästa revidering arbeta in tekniska nämndens trafiksäkerhetsmål för
Töreboda kommun i kommunens målpaket.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 bland annat att anta
upprättade förslag till;
* Vision "Välkommen till framtiden - Töreboda 2030"
*
*

Värdegrund "Tillväxt, Trygghet, Tillsammans"
Kommunfullmäktiges kvalitetsbegäran till kommunstyrelsen och MTGnämnder 2015

Kommunstyrelsens åtagande - Gemensamma nämnder 2015 med tillägg
av ett tredje styrmått på sidan 12 under rubriken "Kommunstyrelsens
åtagande" punkt 1.2.2 "Alla eleveri Töreboda kommun ska få del av läsfrämjande verksamhet enligt särskild plan.
Kommunfullmäktige beslutade att revidera styrmåtten årligen och att i samband med nästa revidering återkomma med styrmått för trafiksäkerhet.
*

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 att anta en delplan för åtgärder på GCM-passager på det befintliga cykelvägnätet som mål för ökad trafiksäkerhet i Töreboda kommun. Frågan om takten i genomförandet av planen prövas i arbetet med kommande investeringsbudget.
Avsikten är att ta fram en plan för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna i hela tätorten Töreboda. Denna nu redovisade delplan avser säkerheten på GCM-passager. Delplanen redovisar, att det övergripande målet för
trafiksäkerheten i Töreboda kommun är att öka säkerheten för de oskyddade
trafikanterna (gående, cyklister och mopedister) på GCM-passager på det befintliga cykelvägnätet. Främst bör åtgärderna på befintligt cykelvägnät prioriteras och bearbetas i takt med att pen;gar tillskjuts, gärna genom statliga bier.Åtgärderna
Åtgä
drag för trafiksäkerhetsåtgärder.
som ska genomföras ska vara
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anpassade för tätorterna och hög trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet är en av flera
viktiga egenskaper för att kunna erbjuda boende, verksamma och besökare
en god miljö. Medborgarna uttrycker ofta sin otrygghet i termer av brist på
trafiksäkerhet vilket ger stöd för att arbeta med trafiksäkerhet. Takten på planens genomförande blir ett styrmått på måluppfyllelsen om ökad trafiksäkerhet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2015, § 15
Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 39 med karta över åtgärder för ökad säkerhet på GCM-passager, bilaga
Trafikingenjör Eva Berdenius e-postmeddelande den 14 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 50
Bilaga Ks § 122/16

Expedieras till;
Kommunchefen
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2015/0067

Besvarande av återremitterad motion om ökade öppettider för färjan Lina
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen om ökade öppettider för färjan Lina besvarad med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att öka färjan
Linas öppethållande med tre timmar vardagar samt tre timmar lördagar
från och med säsongen 2016.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att rusta upp
och tillgänglighetsanpassa färjeläget enligt protokoll från Tillgänglighetsrådet innan säsongen startar till ett belopp av 50 000 kronor.
3. Detta finansieras genom att arbetsförmedlingen tillhandahåller så kallade nystartsjobb, vilket sänker de kommunala kostnaderna, och täcker
in den extrakostnad som ökat öppethållande innebär. Verksamheten sker
inom befintlig kommunal kostnadsram.
Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Bergman (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om ökade öppettider för färjan Lina, bilaga. I motionen yrkas att färjan
Lina får följande öppettider från och med 2015:
måndag-fredag kl. 5.00-23.00, lördagar kl. 8.00-23.00, söndagar kl. 8.0023.00,

att den ökade kostnaden för 2015 täcks ur årets resultat,

att den ökade kostnaden för 2016 upptas i budget samt
att en utvärdering görs efter 2016 års verksamhet.
Eftersom färjan Lina betraktas som ett viktigt varumärke för Töreboda, föreslås även att området kring färjan upprustas och förbättras.

7,.luskev,ire
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Information- och turistchef Anna-Karin Kjellberg skriver i tjänsteskrivelse
den 24 augusti 2015 att förslaget enligt motionen medför en stor utökning av
öppettider och skulle innebära en ökning för personalkostnader med cirka
300 000 kronor per säsong, vilket kommer att innebära en fördubbling av aktuell budget för färjan Lina. Personalstyrkan utökas med minst två personer
och mer kostnad för obekväm arbetstid (kvällar och helger) tillkommer.
Längre öppethållande under kvällar och helger bör även ses över ur ett säkerhetsperspektiv för personal. I dag arbetar personal oftast ensam. Utökade
öppettider innebär under tid även mer slitage och omkostnader för färjan
och området.

Färjan Lina är i dag ett starkt varumärke för Töreboda kommun. Detta märks
genom intresse från besökare, böcker om besöksmål, reportage och marknadsföring. Det finns ett värde i att färjan är i trafik och används av våra invånare, en del av kollektivtrafiken, samtidigt som en tur med färjan Lina är en
unik upplevelse för besökare. Färjan Lina är en del av Törebodas historia,
första färjeförbindelsen startade 1919, (snart 100 år sedan.)
Under säsong 2015 (maj-september) har färjan Lina fö5ande öppettider:
Måndag - fredag kl. 05.00 - 19.00
Lördag kl. 09.00 - 14.00
Söndagar i juli kl. 11.00 - 15.00
Helgdagar stängt med undantag för Kristi himmelfärdsdag isamband med
Viken runt, öppet kl. 08.00 - 12.00.
Ett alternativt framtidsscenario för färjan Lina skulle kunna se ut som fö5er.
Kommunen investerar i en ny öppningsbar gång- och cykelbro. Denna bro
står öppen juni, juli och augusti under Göta kanals öppettider, i dagsläget kl.
09.00 - 18.00 måndag - söndag. Under övrig tid kan bron användas förutom
öppningar då båtar passerar. I dagsläget passerar passagerarbåtar även
andra tider. Under juni, juli och augusti, samt maj och september behöver

bron under dagtid öppnas för så kallad konvojtrafik. Öppning av bron sker av
Göta kanalbolag via fjärrmanövrering.
Denna lösning har diskuterats med företrädare för AB Göta kanalbolag och
kommunledningskontorets bedömning är att detta är möjligt att genomföra.
Lösningen för färjan Lina skulle då vara att den används mellan kl. 09.00 18.00 måndag - söndag under juni, juli och augusti. Tre månader i stället för
dagens fem månader. I förslag till detaljplan för Kanalparken föreslås att en
ny öppningsbar bro anläggs vid järnvägsstationen och att även färjan Lina
placeras där.
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Information- och turistchef Anna-Karin Kjellberg lämnar i tjänsteskrivelse
den 24 augusti 2015 fö5ande förslag till beslut. Utvecklingsenheten ser positivt på en satsning av färjan Lina då den är ett starkt varumärke för Töreboda
kommun. Utvecklingsenheten föreslår att enheten får uppdraget att närmare
undersöka behovet av utökade öppettider för färjan Lina, både ur invånaroch besöksperspektiv, samt väga in möjlighet till ökade kostnader som en utökning av öppettider medför. Möjlig kostnadsökning i uppdragsbeskrivningen är då nödvändig. Utvecklingsenheten vill även presentera ett alternativt framtidsscenario för överfart vid Göta kanal, en kombination med färja
och gångbro.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret;
att närmare undersöka behovet av utökade öppettider/trafiktider för färjan Lina, både ur invånar- och besöksperspektiv,
att undersöka möjligheten att driva färjan Lina kanske dygnet runt med
hjälp av ny teknik till exempel att med ett kort aktivera färjan för överfart, (kontoret kan exempelvis ta hjälp av Chalmers Tekniska Högskola
eller annan teknikutvecklare),
att presentera ett alternativt framtidsscenario för överfart vid Göta
kanal, en kombination med färja och gångbro enligt utvecklingsavdelningens förslag samt
att utreda vad en utökning av öppettiderna för färjan Lina skulle kosta.
Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra åt kommunledningskontoret
att väga in kostnadsökningen i förslaget till reviderad budget 2016.
Kommunstyrelsen beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige besluta att
anse motionen besvarad med kommunstyrelsens beslut.
*

*

*

*

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015 att återremittera motionen till kommunstyrelsen.
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 november 2015 att återremittera motionen till kommunledningskontoret för beredning av de delar i motionen
som inte tidigare beretts. Svar lämnas senast den 1 februari 2016.
Kommunchefen och turist- och informationschefen skriver itjänsteskrivelse
den 19 februari 2016 att tidigare har angetts att förslaget enligt motionen
medför en stor utökning av öppettider och skulle innebära en ökning för personalkostnader med cirka 300 000 kronor per säsong. Det skulle innebära en
total kostnad på drygt 600 000 kronor för verksamheten. Förslaget enligt
motionen innebär en utökning av öppettider med 45 timmar per vecka under
kvällstid och helg, sett till dagens öppettider. Samt att färjan Lina skulle vara

Just7are
,x - JuStl.

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 4-O 6

185

forts. Ks § 123

öppen sju dagar i veckan under en period på fem månader. För en verksamhet som är öppen sju dagar i veckan och upp till femton timmar om dagen innebär det att personalstyrkan behöver utökas med minst två personer för att
klara bemanningen med hänsyn till bland annat dygnsvila, raster, ledigheter
och sjukfrånvaro.
Från 2015 finns budgetansvaret under AMU. Budgeterade personalkostnader
för 2015 var 250 000 kronor. Under 2015 uppgick personalkostnaderna för
färjan Lina till 331 200 kronor men genom bidrag för nystartsjobb på
184 600 kronor blev personalkostnaderna 146 600 kronor. Möjlighet till bidrag kan dock variera från år till år, under 2015 har summan för bidrag varit
relativt hög.
Beträffande enklare upprustning av färjeläget, färjestugan och färjan Lina bedöms kostnaden uppgå till maximalt 200 000 kronor. Allmänt underhåll på
mark, byggnad och räcken samt komplettering av belysning, skyltning med
mera.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2012, § 82
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, § 32
Utvecklingsutskottets protokoll den 29 april 2015, § 79
Kommunchefens och information- och turistchef Anna-Karin Kjellbergs tjänsteskrivelse den 24 augusti 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 september 2015, § 151
Kommunstyrelsens protokoll den 7 oktober 2015, § 296
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 oktober 2015, § 115
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 november 2015, § 189
Kommunchefens och turist- och informationschefens tjänsteskrivelse den 19
februari 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 51
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att öka färjan Linas öppethållande med tre timmar vardagar samt tre
timmar lördagar från och med säsongen 2016. Kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunledningskontoret att rusta upp och tillgänglighetsanpassa färjeläget
enligt protokoll från Tillgänglighetsrådet innan säsongen startar till ett belopp av 50 000 kronor. Detta finansieras genom att arbetsförmedlingen tillhandahåller så kallade nystartsjobb, vilket sänker de kommunala kostnaderna, och täcker in den extrakostnad som ökat öppethållande innebär.
, Juster:are
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Mikael Faleke (M): Sammanträdet ajourneras.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras i åtta minuter (klockan 17.22-17.30).
forts. Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Tillägg till Lars-Åke Bergmans (S) förslag att verksamheten sker inom befintlig kommunal kostnadsram.

Mikael Faleke (M): Tillstyrker Lars-Åke Bergmans (S) förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tillägg.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och Lars-

Åke Bergmans (S) fö'rslag med Bengt Sjöbergs (M) tillägg och finner att
kommunstyrelsen antar Lars-Åke Bergmans (S) förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tillägg.
Bilaga Ks § 123 /16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Information- och turistchefen
Tekniska nämnden

Fastighetsförvaltare J. Gustavsson
Ekonomikontoret
Personalchefen
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IV!O'i:iOn Om Okade öppe?'L!der fÖr FärJarl L!na

Färjari Lina är ett mycket viktigt transporimedel för många medborgare i l öreboda tiiorr. I
dagens sam!?iälle är arbetstiderna mer skiftana?e än tidigare, t ex för alla dem sam arbslar
inom vård och omsorg och för handeisanstäima men också för de många som pendlatmed
buss och tåg. Många ungdomar och vuxna använder färian Lina på sin väg till idrotts-oC!l
friluftsanföggningarna i öreshov, ridhuset och Mostugan.
Därför anser vi att det krävs utöknirig av öppettiderna för färian Lina.
Vi 'Föreslår dä'rför

ait färjari Lina får föliande öppettider fr om 2015:
måoaag-freaag 5.00-23.00
:ördag 8.00-73.00
söndag 8.00-23.00

att den ökade kostnaden för 2015 täcks ur årets resul'eat,

att den ökade kostnaden för 2016 upptages i budgeL,
samt att en utvärdering görs efter 2016 års verksamhet.

Ef[ersom fär:an Lina betrakfas SOm eff V!kI'(!g't: varumärke fÖr I öreboda, föresiår vi äVelt aFf
C)mråd!ai kririg Färjan upprustas och förbäitras.
!-ör den socialdemokratiska fullrnäktigegrupperi dsr? g mars za'is
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Anne-Chariorte Karlssori
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Dnr KS 2015/0257

Ansökan om bidrag, Töreboda Hästklubb
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Töreboda Hästklubb 200 000 kronor till byte
av ridhusets underlag under år 2016. Pengarna tas ur tekniska nämndens
budget. (Det noteras att tekniska nämnden redovisar ett överskotti årsredovisningen för 2015.)
2.

Frågan om att sätta upp belysningsstolpar runt klubbens yttre ridbana
tas upp till behandling när investeringsbudgeten för år 2017 behandlas.

Sammanfattning av ärendet

Töreboda Hästklubb (THK) ansöker, genom ordföranden Bo Simensen, om att
kommunen i sin budget ska ta upp medel för ett byte av ridhusets underlag
under år 2016. Vidare önskar THK att kommunen utreder möjligheten att
sätta upp ett antal belysningsstolpar runt klubbens yttre ridbana i samband
med utbyggnaden av Töreshov.

Underlaget i det av THK ägda ridhuset har efter ett antal ridsäsonger blivit
hårt slitet och är i stort behov av utbyte. Ridskolans verksamhet har sett en
glädjande kraftig ökning av antalet ridlektioner under senare år och detta har
medfört ett ökande slitage på golvbeläggningen. Slitaget medverkar till ökad
halkrisk för hästarna och detta äventyrar därför klubbens ridande elevers säkerhet.

Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera ärendet till
tekniska nämnden för utredning av kostnaden för byte av ridhusets underlag
och genomförande av den årliga besiktningen (enligt § 17 i skötselavtalet).
Svar skulle ha lämnats senast den 1 februari 2016, men svarstiden har efter
begäran förlängts till efter tekniska nämndens sammanträde den 16 februari
2016.

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 att godkänna redovisningen och överlämna den till utvecklingsutskottet i Töreboda. Utbyte av befintligt underlag beräknas kosta cirka 200 000 kronor, vilketinte ryms i driftbudgeten utan kräver utökad budget. Töreboda Hästklubb har också

.,;,. Juster,i5e
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framfört önskemål om utökad belysning runt klubbens yttre ridbana, i samband med utbyggnaden av Töreshov. Kostnaden för detta uppgår till cirka
250 000 kronor, och måste anslås extra till investeringsbudgeten, lämpligen i
2017 års budget. Den årliga besiktningen utförs efter överenskommelse med
Töreboda Hästklubb.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 7
Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 22
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 53
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 mars 2016 förslå kommunstyrelsen
besluta;

* Kommunstyrelsen bevi5ar Töreboda Hästklubb 200 000 kronor till byte av
ridhusets underlag under år 2016. Pengarna tas ur tekniska nämndens
budget. (Det noteras att tekniska nämnden redovisar ett överskott i årsredovisningen för 2015.)
Frågan om att sätta upp belysningsstolpar runt klubbens yttre ridbana tas
upp till behandling när investeringsbudgeten för år 2017 behandlas.
*

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Pernilla Johansson (C) i handläggningen i
detta ärende.

Expedieras till;
Töreboda Hästklubb
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden

Ekonomiberedningen
Barn- och utbildningschefen

.,- Justera)e
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Dnr KS 2016/0041

Handlingsplan, Töreboda Hockey
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen medger inte sänkning av hyran av Ishallen enligt
Töreboda Hockeys förslag.
2. Kommunstyrelsen efterskänker en ishallshyra, den på 8 160 kronor.
3. Kommunstyrelsen medger att ishallshyrorna för kommande säsonger betalas i två omgångar per säsong (30 september och 31 mars).
Sammanfattning av ärendet

Töreboda Hockey Förening kämpar hårt med ekonomin och kommer, om alla
pusselbitar faller på plats, att ha betalat av alla gamla skuider som föreningen
har. Föreningen har 300 000 kronor i skulder och har som målsättning att
den 30 juni 2016 vara skuldfria till leverantörer och övriga fordringsägare.
För att lyckas har föreningen en handlingsplan som innebär följande för
Töreboda kommun;
*

*

*

*

Resterande fakturor för ishallshyror för säsongen 2015 /20 16 makuleras
Nuvarande ishallshyra är cirka 70 000 kronor/säsong
Ny ishallshyra 50 000 kronor/säsong inklusive arvode för tidsättning av
istider (10 000 kronor/säsong)
Ishallshyra för kommande säsonger betalas i två omgångar/säsong (30
september och 31 mars)

Bes!utsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 54
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen
besluta fö5ande;
Komrnunstyrelsen medger inte sänkning av hyran av Ishallen enligt
Töreboda Hockeys förslag.
Kommunstyrelsen efterskänker en ishallshyra, den på 8160 kronor.
*

*

*

.,. ?,l Justerarp

Kommunstyrelsen medger att ishallshyrorna för kommande säsonger betalas i två omgångar per säsong (30 september och 31 mars).
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Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
Töreboda Hockey Förening
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2015/0124

Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts,
bilaga a.

2. Kommunfullmäktigegodkännersammanställningenövervadsomhar
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där
beredningen tagit längre tid än ett år, bilaga b.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 30, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Bestämmelsen i arbetsordningen är en
tillämpning av kommunallagens 5 kap 33 § "En motion eller ett medborgar-

förslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning."

Det finns för närvarande fem motioner och två medborgarförslag som inte är
färdigberedda inom ett år, bilaga.
Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 7 rnars 2016 Förteckning över inte besvarade motioner och medborgarförslag den 8 mars 2016
Kommunledningskontorets sammanställningar över obesvarade motioner
och obesvarade medborgarförslag.

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 55
Bilaga a och b Ks § 126/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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ö

Nummer

Datum

Avsändare/Mottagare - -

2015-0027-1

2015-12-15

Theråse Erikson och Mattias

,Ansvarig

Motion från Theråse Erikson (V) och Mattias Faleke (V) om
Tommy Sandberg
framtagande av en modell för att motverka rasism,
främlingsfientlighet, homofobi m m i Töreboda kommun
Motion från Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) om införande Tommy Sandberg

m

l

Faleke

Beskrivniiig

2-015-00270
l

2015-12-15

n
S'p

av "individnämnd"
2015-00268

-L-arsfÅke Berg'man'

2015-12-11

Motion från Lars-Åke Bergman (S), Hans Thorsell (S) och AnneCharlotte Karlsson (S) om belysning längs gång- och cykelväg inom

7

Tommy Sandberg

uh
%

Kilenområdet
2015-00225

2015-10-29

2015-00i24

2015-05-12

Gerry Nylin

N
(Th

: Medborgarförslag om simhallens öppettider och fördelning, lek/motion Marita Friborg
Obesvarade motioner och medborgarförslag

' Tommy Sandberg -

2015-00105
:ö

20?r 5-00067

'l

2014-00al7?5

2014-11-12

Anne-Charlotte Karlsson

Motion av Anne-Charlotte (S) om lokaler för Allaktivitets

m
OQ
Q)

. Marianne Gerdin

Cl)

hus/Ungdomens hus
2013-001'!9

2013-06-17

Moderata partigruppen

Motion av Anne-Marie Lundin (M) om trafiksituationen vid Moholms
skola

2013-00113

Motion av Anne-Charlote Karlsso-n (S), Lars-Åke -Bergman (S)-och
' Kenneth Carlsson (S) om utveckling av kommunala hälso- och
l

2013-05-22

l

?,,

-(

-

----

n
H%
4

Marita Friborg

a

Per-Ola Hedberg

c
(J

sjukvården

, OMcohtioSkn0alOvrKarlLJohan Gustafson om upprustningsplan för förskolor
l

l

/

-

2012-10-29

2012-00186

Hp

?JI

Marita Friborg

l
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Datum
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U':s

ÄcenJeTöcfeckning
2015-00245
2015-00225
zo'i5-00154

%
12015-11-17
12015-10-29

l

2015-07-29

Avsändare/Mottagare

iLillemor Andersson
}Gerry Nylin

J

Maria Carlström Ingemarsson
och Kennet Ingemarsson

2015-00124

p

r

2015-00096

12015-04-17

IGunvi Lindahl

'fö???'«21?OO'2 'i al
2008-O-0152

l

2015-03-17

Britt Uhlin

l

2015-00075

l'n5-'i2-12-03
2008-12-16

i
Torbjörn Eriksson

%
iMedborgarförslag ang belysning vid lekparkeni Kilen

Medborgarförslag om simhallens öppettider och fördelning, lek/motion Marita Friborg

J Medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda och Mariestad i Tommy
J Sandberg
iObesvarade motioner och medborgarförslag
Tommy Sandberg
IMedborgarförslag om arbestidsförkortning för äldre lärare
JE.ffirs Millberg
om att kommunen aktualiserar, lyfter fram och l Tommy Sandberg
l Medborgarförslag
påminner om barnkonventionens betydelse
IMedborgarförslag, byte av golv 'i Idrottshallens lokaler
Medborgarmotion (medborgarförslag) om allmänt förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utustning inom
kommunen

(

??C

m
f

l
l

?Nummer

1

l
l
1

l
i

B?ilaga b t?ill KS S 12(?}16
Bilaga b ta?ll Uu 3 55/16
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Töteboda kommun
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2016-03-07

Kormnunfullrnäktige

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Motion om ftamtagande av en modell föt att motvetka tasism, ftämlingsfientlighet,
homofobi m m i Töreboda kommun

Motion frfö Ther6se Erikson (V) och Mattias Faleke (V)
S?YB?!S.

Svar klart i april 2016.
Motion om införande av "individnämnd?

Motion ftån Therese Eril«son (V) och Mattias Faleke (V)
Svar:

Svai' klart i april 2016.

Motion om belysning längs gårig- och cykelväg inom Kilenområdet

Piotion från Lai:s-Åke Bergman (S), Hans Thorsell (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S)
Svat:

Sva.t klart i april 2016.

Motion om Allaktivitets hus / Ungdomens hus
Motion frfö Anne-Chai:loite Karlsson (S).
Svai::

Svar klarti mai:s 2016

Motion om upprustningsplan för förskolor och skolot
?'vfotion ftån Kail-Johan (2rustaEson (C )
?.
S

S

Har diskuterats i Utbildning- och kulturutskottet, men återi:ernitterats till tekniska föi-valtmngen
föi: komplettermg.
Svar klart i april 2016.
Motion om ttafiksituationen vid Moholrns skola

Motion ftfö Ann-Marie Lundin (M)
Svar:

Har diskuterats i Utbildning- och kulturutskottet. På väg till ks och kf.
Medborgatfötslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyrotelaiisk
uttustning inom kommunen

Medborgarförslag från Torbjörn Eriksson
Svar:

Svar klai:ti api:il 2016.
Medbotgarförslag om arbetstidsförkottning föt äldre lätate
Medborgarförslag ftån Gunvi LindaM
S??.

Svar klart i api:il 2016.
Medborgarfötslag angående barnkonventionen
Svar:

Svar Idart imars 2016.

Medborgatförslag om cykelväg mellan Töreboda och Mariestad

Medborgatförslag ffön Maria Cai:Ist?i:öm Ingemarsson och Kennet Ingematsson.
Svai::

Svar klai:tin?iars 2016.

Medborgarförslag ang belysning vid lekparken i Kilen
Medboi:gatförslag fi:ån Lillemor jÅndei:sson
Svar:

Svat klar(: iapril 20'L6.

,ff

/;a'ia

} ,)3 ?.Å

Återtemittetad motion om att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården

Återrernitterad för att utatbeta slaiftlig euei: muntlig infotmation Eör fötttoendevalda.
Svat:

Svar klart i maj 2016.

Motion om i5vetgång tiu eldtift av kommunens bilflotta
Riotion från Daniel Nord (C )
?.

Svar klart i maj 2016.

I tjänsten

Tommy Sandberg
Kommunchef

y
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Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde
den 17-18 mars 2016.

Justerare
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Dnr KS 2015 /0278

Inforrnation från RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening)
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens andre vice ordförande informerar från RKHF:s

(Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening) sammanträde den 4 april
2016.

..: . Justerare,,
,' I
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar att han slutar som kommunchef iTöreboda kom-

mun den sista maj för att tillträda en tjänst som kommunchef i Gagnefs kommun efter midsommar.
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Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

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

vård- och omsorgsutskottets sammanträden den 7 mars 2016 inklusive individärenden samma dag och den 21 mars 2016 med individärenden,
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 mars 2016 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 16 mars 2016

Ö

delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen

2/16
2/16
2/16

LSS

delegationsbeslut nummer

socialchef Per-Ola Hedberg
barn- och utbildningschef Marita Friborg
rektor Fredrik Lindström
rektor Monica Söder

plan- och exploateringschef Dan Harryzon
trafikhandläggare Marie Djupfeldt

11-15/16
12-16 och 20/16
1-5/16
1-3/16
1-3/16
23-29/16

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut

/
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Ks § 131
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2015/0005

Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen nr. 3/2016
den 11 mars, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting; vision e-hälsa 2025,
Dnr KS 2015/0005

Kommunala pensionärsrådets protokoll den 18 februari 2016, § 1-13,
Dnr KS 2015/0005

Kommunfullmäktiges i Mariestads kommun protokoll den 29 februari 2016,
§ 22, Motion om att anställa en miljö- och kvalitetsstrateg inom kommunstyrelsens verksamhetsområde,

Dnr IT 2016/0005

IT-nämndens protokoll den 29 februari 2016, § 16, Årsredovisning 2015,
Dnr KS 2015/0005

Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 1 mars 2016, § 26, Om åtkomst
till sammanträdeshandlingar i Assistenten,
Dnr KS 2015/0283

Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 1 mars 2016, § 27, Rapport från
revisionens granskning av mi5ö- och byggnadsnämndens verksamhet inom
MTG-kommunerna,

Dnr KS 2015/0076

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 1 mars 2016, § 29, Ekonomisk
uppfö5ning
Dnr KS 2016/0076

Mi5ö- och byggnadsnärnndens protokoll den 1 mars 2016, § 30, Verksamhetsuppfö5ning,

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0262

Rekrytering av kommunchef
Kommunstyrelsens beslut

Kommunchefen rekryteras i första hand internt och i andra hand
externt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen tar upp frågan om rekrytering av kommunchef till
behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunchefen rekryteras i första hand internt och
i andra hand externt.

Lars-Åk<> Bergman (S): Kommunchefstjänsten utannonseras så den blir
öppen för alla att söka.
Beslutsgång

Ordföranden stäiler proposition på Bengt Sjöbergs (M) yrkande och Lars-

Åke Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt
Sjöbergs (M) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner fö5ande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Bengt Sjöbergs (M) yrkande.

Nej-röst för bifall till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Med nio ja-röster för Bengt Sjöbergs (M) yrkande mot sex nej-röster för
Lars-Åke Bergmans (S) yrkande antar kommunstyrelsen Bengt Sjöbergs
(M) yrkande.

7: I:' Åa.'
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Ja-röster avges av Jörgen Karlsson (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla
Johansson (C), Ursula Evje (L), Allan Jakobsson (C) och Bengt Sjöberg (M).

Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Bo Andersson (S), Johan Cord (S),
Anna-Karin Holgersson (S), Kenneth Carlsson (S) och Therese Erikson (V).
Anteckning tiil protokollet

Lars-Åke Bergman (S) medges följande anteckning till protokollet;
Vi inom oppositionen motsätter oss helt att rekrytering till ny kommun-

chef sker genom internrekrytering. En öppen rekrytering ska enligt vår
mening göras ilikhet med tidigare rekryteringar. Alla ges då möjlighet
att söka tjänsten, vilket vi anser är det enda riktiga vid rekrytering av
denna viktiga chefstjänst. Att någon ges förtur på grund av att vederbörande vägrar söka tjänsten om öppen rekrytering sker, är enligt vår
uppfattning helt fel.
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