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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 31 oktober 2016, kl. 18.00-00.00

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne-

Charlotte Karlsson (S5, Linn Brfödström-(M), Johan Cord (S), Bengt-Åke
Johansson (SD) för Birgit Sporrong, Pernilla Johansson (C), Anna-Karin
Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Peter Granath (S) för Ewa Ewaldson,
Lars-Göran Asp (V) för Therese Erikson, Marianne Asp-Henrysson (C),
Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell
(S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin (M), Bo Andersson (S), Daniel Nord
(C), Marlene Näslin (M), Ursula Evje (L), Jan Karlsson (MP), Berit Bergman
(S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Allan
Jakobsson (C) för Lisa Lagerström och Magnus Dimberg (M)
Övriga närvarande

Per-Ola Hedberg, kommunchef, Anders Bernhall, ekonomichef § 97, Per-Olof
Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund § 96, Bo Kindbom (S), ordförande revisorerna § 97 och Mariana Frankfö, kommunsekreterare

Justerare

Peter Sporrong (SD) och Hans Thorsell (S)
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Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Sporrong (SD)
och Hans Thorsell (S).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 8 november 2016 klockan 16.00
på kommunhuset.

Justerare

lUtdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-31

176

Kf§95

Dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden meddelar att ärende nummer 4 "Information från

Skaraborgs Kommunalförbund" tas upp till behandling före ärende nr 3
"Delårsrapport med delårsbokslut".
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Dnr KS 2016/0011

Information från Skaraborgs Kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet

Per-Olof Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund informerar om
förbundet och dess verksamhet.

-Just?erare
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Dnr KS 2016/0231

Delårsrapport med delårsbokslut
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Töreboda kommun per
2016-08-31 till handlingarna.

2.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samband med
årsbokslutet för 2016 ta hänsyn till de synpunkter som framkommer i
rapporten från PwC.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2016 och visar resultat
och ställning för kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av
måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Beträffande den förväntade
ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prognosen på
senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting), vilken publicerades i augusti månad.

Utfall i delårsbokslutet visar ett resultat på +17,6 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultatmål på 5,1 %. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till -0,9 miljoner kronor. Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 12,9 mi5oner kronor (22,5 miljoner kronor motsvarande period 2015).
Prognos för 2016 visar på ett förväntat resultat uppgående till 14 mi5oner
kronor vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor
gentemot fastställd budget. Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet beror på att verksamheterna prognostiserar överskott samt en förväntad positiv utveckling av skatter och generella statsbidrag, jämfört med

budget. Även försä5ningen av Snidaren 5 påverkar resultat och prognos i positiv riktning.
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Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.
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Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Miljö-och byggnadsnämndens protokoll den 30 augusti 2016, § 125 och 128
Tekniska nämndens protokoll den 6 september 2016, § 147,148 och 149
IT-nämndens delårsrapport 2016
Ekonomikontoret, Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppföljning till och med augusti, den 27 september 2016 med bilagorna Delårsrapport 2016 - Töreboda kommun och Bilaga till delårsrapport
2016 - Töreboda kommun

Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 283
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016-08-31

PwC:s granskningsrapport, Granskning av delårsrapport 2016, Töreboda
kommun

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Töreboda kommun per
2016-08-31 till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna delårsrapporten till revisorerna för granskning och att uppmana de verksamheter som redovisar
överskott att fortsätta hålla den nivån så att överskottet bibehålls.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige uppdrar till komrnunstyrelsen att i
samband med årsbokslutet för 2016 ta hänsyn till de synpunkter som framkommer i rapporten från PwC.

Lars-Åke Bergman (S) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hans Thorsell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag och till Bengt Sjöbergs
(M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Expedieras till;
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justerare
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Dnr KS 2016/0144

Riktlinjer för detaljhandel och servering av folköl
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer för detaljhandel
och servering av folköl.

2.

Riktlinjerna för folkölsförsäljning separeras från riktlinjerna för serveringstillstånd.

Sammanfattning av ärendet

I Alkohollagen anges att en kommun ska tillhandahålla information om vad

som gäller enligt denna lag, och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tilllämpningi kommunen.

För att förtydliga vad som gäller för detaljhandel och servering av folköl har
Tillståndsenheten Kommungemensam alkoholhandläggning Skaraborg (KAS)
arbetat fram riktlinjer. Tillståndsenheten föreslår en revidering av de nuvarande riktlinjerna för folköl, och väljer i förslaget att separera riktlinjerna för
folkölsförsäljning från riktlinjerna gällande serveringstillstånd. Riktlinjer och
taxor är gemensamma för de samarbetskommuner som ingåri överenskommelsen KAS.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för folkölsförsäljning
Reviderade riktlinjer för folkölsförsä5ning, samt tidigare riktlinjer för serveringstillstånd, där det framgår vad som ska separeras gällande folköl
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 110
Tillståndshandläggare Anders Ferrers och Maria Nilssons tjänsteskrivelse
den 5 september 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 127
Komrnunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 299

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer för deta5handel
och servering av folköl.
*
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*

Riktlinjerna för folkölsförsäljning separeras från riktlinjerna för serveringstillstånd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Tillståndsenheten inom KAS

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0197

Ny taxa för folkölsförsäljning
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige höjer taxan gällande avgift för tillsyn av folkölsförsäijning från 1 100 kronor tilll200 kronor.

2.

Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2017.

3. Taxan för folkölsförsäljning lyfts ut från taxor för serveringstillstånd.
Sammanfattning av ärendet

Nuvarande avgift för försä5ning av folköl föreslås höjas från 1 100 kronor till
1200 kronor. Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Tillståndsenheten för Gemensam alkoholhandläggning Skaraborg (KAS) föreslår att de nuvarande riktlinjerna för folköl revideras, och har valt att separera dem från riktlinjerna gällande serveringstillstånd. Detta för att förenkla
för näringsidkare som bedriver detaljhandel och inte restaurangverksamhet.
Dessa riktlinjer utgör ett helt nytt dokument som tidigare inte funnits i kommunen.

I samband med att riktlinjerna för folkölsförsäljning separeras från riktlinjerna för serveringstillstånd, bör även taxan för folköl separeras från taxor
gällande serveringstiilstånd.
Beslutsunderlag

Reviderad taxa för folkölsförsä5ning, samt nuvarande taxor

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 augusti 2016, § 110
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 128
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 301
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige höjer taxan gällande avgift för tillsyn av folkölsförsäljning från 1 100 kronor tilll200 kronor.
Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2017.
Taxan för folkölsförsäljning lyfts ut från taxor för serveringstillstånd.
*

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna

Justerare
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Dnr KS 2016/00142

Översyn av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsverksamheterna

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avgifter inom kultur- och fritidsverksamheterna, bilaga. Taxan gäller från och med den 1 januari 2017
och tills vidare.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014 att anta upprättat
förslag till taxor inom kultur- och fritidsverksamheterna. Taxan gäller från
och med den 1 oktober 2014 och tills vidare.

Ekonomiberedningen har uppmanat förvaltningen att varje år se över sina
taxor och avgifter. Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2015 bland annat
att uppdra till kommunledningskontoret att se över avgiftsnivåerna inom
kultur och fritid inför 2016. I uppdraget ingick att jämföra avgiftsnivåerna
med kringliggande kommuner samt överväga hur en årlig indexuppräkning
kan ske.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 2 juni 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta om oförändrade taxor och avgifter inom kultur och fritid för
år 2016. Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 att återremittera
ärendet till Utbildnings- och kulturutskottet.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 15 september 2016 föreslå
kommunstyrelsen besluta följande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta de föreslagna avgifterna. Justering har gjorts under rubriken Körsång på grund av att det tillfälliga tillskottet av "Elisa-pengar" har förbrukats enligt plan. Taxorna föreslås gälla från
och med 2017.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 september 2014, § 92
' ??-'-laax+?x-a**
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Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2015, § 178
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 2 juni 2016, § 70
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 222
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 15 september 2016, § 89
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 302
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avgifter inom kultur- och fritidsverksamheterna, bilaga. Taxan gäller från och med den 1januari 2017
och tills vidare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marianne Asp-Henrysson (C) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 100/16

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kulturskolechefen

Kultursamordnare B. Leijon
Administratör C. Norlin
Ekonomikontoret

Förfatföingssamlingen

? T.--Å-----

Justerare

'

Kommunsekreterarna

iUtdragsbestyrkande

Bilaga till Ks § 302/16
Bilaga '[&ll § 89
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Avgifter inom kultur och fritid
2016

2017

Teatern
Hyra, per tiltfälle och dag

Kommersiell verksamhet, per tillfälle och dag

400 kr

400 kr

:i ooo kr

1000 kr

Avtalsenlig

Avtalsenlig

timkostnad

timkostnad

Hyra, per tillfälle och dag

400 kr

400 kr

Hyra vid barnkalas, per tillfälle och dag
Kommersieit verksamhet, per tillfälle och dag

250 kr

250 kr

:i ooo kr

1000 kr

Ej utförd grovstädning

Fritidsgården, Loftet

[

Älgarås servicehus
Hyra, per tillfälle och dag

200 kr

{

Q

: Kulturskolan
' Barndans 4-6 år, per termin

300 kr

300 kr

300 kr

300 kr

600 kr

600 kr

Streetdance, per termin

600 kr

600 kr

Drarna/teate5 per termin
Grundkurs*, per termin

600 kr

600 kr

300 kr

300 kr

Ärnneskurs**, per termin

600 kr

600 kr

Körsång***, per terrnin
Vuxenundervisning, per termin
Instrumenthyra, per termin
Trurnplatta, per termin

300 kr

Okr

:r ooo kr

1000 kr

200 kr

200 kr

100 kr

100 kr

Barndans 7-8 år, per termin
Jazz/showdans, per termin

/
f

*Som grundkurs räknas brassiek, fiollek, sång & rytmik, violin i årskurs 2 samt barndans 4-8 år.
**Som ämneskurs räknas all e»vrig instrumentundervisning, sång, dans samt drama/teater.
***Under 2016 var sång och kör kostnadsfritt beroende på "Elisa-pengar?. Körsång/orkester
är gratis vid ytterligare kurs.
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Dnr KS 2016/0204

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Töreboda
komrnun 2017-2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till handlingsplan för att minska
och motverka hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019 med den änd-

ringen att texten i punkt 5 i handlingsplanen på sidorna 1 och 3 ändras (från
Töreboda bostäder respektive Töreboda fastigheter) till Törebodabostäder
AB (sammanlagt på fem ställen).
Sammanfattning av ärendet

Då allt fler personer blir bostadslösa i Töreboda kommun, behöver kommunen en förebyggande handlingsplan. Problematiken i och med ökningen av
hemlösa, är en mycket svår arbetsuppgift för socialtjänsten, och medför även
kostnader för kommunen.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 att ge Individ- och
familjeomsorgen i uppdrag, att färdigställa en handlingsplan för att minska
och motverka hemlöshet i Töreboda kommun, samt att återkomma med för-

slag till beslut. Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att anta
Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Töreboda kommun
2017-2019.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 103
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 31 augusti 2016 med bilagorna
Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheti Töreboda kommun
2017-2019, Rutin borgensåtagande, Rutin stödboende och Kontrakt för stödboende i kommunens regi
Komrnunchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 5 september 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 124
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 305
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till handlingsplan för att minska
och motverka hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M) och Hans Thorsell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Göran Asp (V): Texten i punkt 5 i handlingsplanen på sidorna 1 och 3
ändras (från Töreboda bostäder respektive Töreboda fastigheter) till
Törebodabostäder AB (sammanlagt på fem ställen).
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Göran Asps (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Expedieras till;
Kommunchefen
Törebodabostäder AB
Socialchefen

Kommunstyrelsens presidium
Vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice ordförande
Författningssamlingen
Kommunsekreterarna

Justerare
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Dnr KS 2015/0124

Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts,
bilaga a.
2. Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen över vad som har
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 medborgarförslag 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 två motioner och tre medborgarförslag som inte är
färdigberedda inom ett år, bilaga.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets sammanställningar över obesvarade motioner
och obesvarade medborgarförslag den 8 augusti 2016
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 167
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 28 september 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 307

Justerare
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forts. Kf § 102

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts,
bilaga a.
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen över vad som har
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där
beredningen tagit längre tid än ett år, bilaga b.
*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
BilagaaochbKf§ 102/16

Expedieras till;
Kommunchefen

Justerare
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Ärö ndeförteckning
N u m m e-r

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

2016-00253

2016-09-26

Anne-Charlotte Karlsson

Motion från Anne-Charlotte Karlsson (s) om fÖrebyggande insatser fÖr

Johan Wa1fridson
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MotionavAnnemÖharlotte(S)'omlokalerrörAllaktiviteTh '- ' ' Mari'a-nneGerafö ' == --hus/Ungdomens hus

A-C Karl'sson, L-Å Bergman, K -'-' Motron av Anne-Cha;I'ote Karlsson(S), Lars-Åke')förgman (S) -och

2013-00113

Carlsson

Kenneth Carlsson (S) om utveckling av kommunala hälso- och

Per-Ola Hedberg

sjukvården
2012-00186

2012-10-29

Karl-Johan Gustafson

Motion av Karl-Johan Gustafson om upprustningsplan för förskolor
och skolor

2011-00148

2011-04-29

Bengt Sjöberg

Motion av Moderaterna, Bengt Sjöberg om heltidsarbete i kommunen

Marita Friborg
Per-Ola Hedberg

l
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K;e,n deförteckning
4ummer

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

qo-ie-ooz«a

2Cll6-09-14

Anita Johansson

Medborgarförslag om att flytta återvinningscentralen i Älgarås

Per-Ola Hedberg

2016-00233

2016-09-07

Monica Eklöf

Medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter för

Per-Ola Hedberg

anställning i Töreboda kommun
'016-00172

2016-05-24

Christer och Margita Holm

Medborgarförslag om bättre kommunikationer mellan Vikaskog och
tätorten TÖreboda

>o-ie-oois:s

2016-04-19

-2016-00120

Carina Kjellberg

Medborgarförslag om hundrastgård

Kerstin Bäffeldal

Medborgarförslag om att anlägga en park på grönområdet bakom St

Marie Djupfeldt

Marita Friborg
Dan Harryzon

Bergsgatan 20.pdf
20116-00all7

2016-04-'l1

Karl Johnson

Medborgarförslag, anläggning av en parkour/freerunning park i

Marita Friborg

Moholm
!Oal5-00075

20l'g-03-17 -'=' 'gritrTJhl'ina---'- a - -

'012-00211

2012-12-03

Mikael Abrahmson
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' Med6'orgarförslag om'atE ko-mm'unen-'l!serar, lyne-rr;am oc6- ' - - -i-FT)3SÄ0126-'- --'påminner om barnkonventionens betydelse
Medborgarförslag, byte av golv i Idrottshallens lokaler

Per-Ola Hedberg

Bilaga b till Ks '3 307/16
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rt?xm:söivast

Per-Ola Hedberg, kommunchef

Dnr: KS 2015/0124

Telefon

Datum 2016-09-28
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Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
l

*

*

Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade
förteclcningen över motioner och medborgarförslag som inte
färdigberetts, bilaga.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har komrnit
fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där
beredningen tagit längre tid än ett år.

Bakgrund

Förteckning av obesvarade motioner och rnedborgarförslag framgår av bilaga.
Ärendet - motioner

Rapport om utredningsläget för obesvarade motioner enligt bilaga är följande:
Nr 2014-00175: motion om lokaler för Allaktivitetshus

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25, § 40:
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utredning om kommunen redan
i år kan tillskjuta medel till verksamhet och lokalhyra för ett
Allaktivitetshus/Ungdomens hus. Pengarna tas ur de extra statsbidrag som

/

kommunen erhållit för 2016.

Kommunstyrelsen beslutade 2Q16-05-25, § 168:

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att undersöka
förutsättningarna för ett gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar i kommunen.
Uppdraget innefattar att utreda ekonomiska och personella insatser samt
placering. I uppdraget ingår även att belysa nuvarande utbud av fritidsaktiviteter
för invånare som inte är föreningsanslutna och om det kan involveras i det
gemensamma allaktivitetshuset. Uppdraget ska redovisas den 1 november
2016.

Avslutande svar på motionen kommer att beredas i utvecklingsutskottet i
november.
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TöREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Per-Ola Hedberg, kommunchef

Dnr: KS 2015/0124

Telefon

Datum 2016-09-28

Enligt min uppfattning hade det varit lämpligt att avsluta motionsbehandlingen
genom kommunfullmäktiges beslut 20'?6-04-25. Utredningsuppdraget kan och
ska återrapporteras till kommunfullmäktige utan att det behöver ses som en del
av motionen.

Nr 2013-00113: motion om utveckling av den kommunala hälso- och
sjukvården
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 155:

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, som får i uppdrag att utarbeta
information muntlig och/eller skriftlig, för förtroendevalda om den nuvarande
kommunala hälso- och sjukvården och om tänkbar utveckling inom området.
Utvecklingsutskottet beslutade 20'lS-Ol-21 att uppdra åt
kommunledningskomoret att utarbeta inforrnation, muntlig eller skriftlig, för
förtroendevalda om den nuvarande kommunala hälso- och sjukvården och den
tänkbara utvecklingen inom området.
Enligt min uppfattning hade det varit lämpligt att avsluta motionsbehandlingen
genom kommunful}mäktiges beslut 2014-12-15. Uppdraget kan och ska
återrapporteras till kommunfullmäktige utan att det behöver ses som en del av
motionen.

Muntlig och skriftlig information i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag
har redovisats skriftligt och muntligt bland annat vid följande tillfällen:
Kominunstyrelsen 2016-09-07, § 270: Information om förslag till nytt
hälso- och sjukvårdsavtal rnm.
Kommunfulimäktige 2016-09-26: Det goda livet för rnest sjuka äldre i
Västra Götaländ, Handlingsplan 2016-2018.
Muntlig information till kommunstyrelsen med anledning av planer på
Närvårdscentrum i MTG juni och september 2016.
Regelbunden inforrnation till och dialog med vård- och omsorgsutskottet.

*

*

*

*

Avslutande svar på motionen kommer att beredas i utvecklingsutskottet i
november.

Nr 2012-00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83:
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvalföingen på grund av
ofullständigt svar på motionen.
Fastighetsavdelningen har inte återkommit med ett fullständigare svar på
motionen. Planeringen är att ett fuilständigare svar ska lämnas till Utbildningsoch kulturutskottet i november 2016. Ett fullständigare svar på motionen
innebär en redovisning av underhållsplanen fördelad på enskilda skolor och
förskolor.
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Ärendet - medborgarförslag
Rapport om utredningsläget för obesvarade medborgarförslag enligt bilaga är
fö5ande:
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter

fraam och påminner om barnkonventionens betydelse
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36:
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och
kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet och
ti}l utvecklingsutskottet.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 20i6-03-09, § 33, att föreslå
kommunstyrelsen:

{

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

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

Innebär beslutet att häns3m tagits till ungas bästa?
Har unga fått säga sin mening?
Vilket är vårt syfte?

Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58:
1.

Ärendet återrernitteras ti}l kommunledningskontoret.

2.

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

ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.
Kommunledningskontoret har ännu inte, enligt min kännedom, tagit kontakt med
MUCF angående punkt 2 i utvecklingsutskottets beslut.
När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har

den inte slutförts. Ärendet bör åter aktualiseras på utvecklingsutskottet senasti
januari 2017.

Nr 2012-00211: medborgarförslag om byte av golv iIdrottshallens lokaler
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 10:
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Utvecklingsutskottet beslutade 2013-03-13, § 53:
Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden för utredning och yttrande
senast den 7 augusti 2013.
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TehiSka nämnden beslutade 2013-09-10, § 145, att föreSlå kommunstyrelsen att
starta en förstudie i syfte att utreda Idrottshallens lokaler såsom g,olv, korridorer,
ornklädningsrum, toaletter, belysning och ytskikt.

Kommunchef Tommy Sandberg lämnade 2013-10-07 en begäran till tekniska
nämnden att få en kostnadsberäkning över erforderliga renoveringsåtgärderi
Idrottshallen.

Kostnadsunderlag har lämnats och beretts i budgetprocess. Budget har anslagit
och tdrottshallen golv är idag utbytt och övriga åtgärder i Idrottshallen är
färdigställda i år.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30, § 127, om investeringsbudget
(ombudgetering 2016) för golv rnm iidrottshallen.
Denna redovisning kommer att beredas i utvecklingsutskottet i oktober.

Töreboda som ovan

Per-Oia Hedberg
Kommunchef

Bilaga: Ärendeförteckning motioner och medborgarförslag
Beslutet ska skickas till:
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Dnr KS 2013/0146

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för andra kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg
rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.
För andra kvartalet 2016 finns inget ej verkställt beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 135
Komrnunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 312
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för andra kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna rapporten till kommunens
revisorer för kännedom.

Expedieras till;
Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2015/0026

Sammanträdesdagar 2017
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2017; 30 /1,
27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 19/6, 25/9, 30/10, 27/11 och 18/12 klockan
18.00.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunsekreterare Mariana
Franken har upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider under
2017 för kommunfullmäktige. De föreslår att kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2017; 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5,
19/6, 25/9, 30/10, 27/11 och 18/12 klockan 18.00.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges ordförandes och kommunsekreterare Mariana
Frankens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016

Expedieras till;
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Ekonomichefen
Presidiet

Assistent K. Roslund Berg
Kontaktcenter
Kommunsekreterarna

Mi5öingenjör J. Klingborn
Förbundssekreterare H. Jan
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Kf§l05

Dnr KS 2016/0269

Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar hem
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem, bilaga. I motionen yrkas;
att laddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade,

*

*

att kommunen ska verka för att Törebodabostäder AB inrättar laddplatser för elfordon till bolagets hyresgäster och

*

att kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till laddplatser
för elfordon i Töreboda kommun.

Bilaga Kf § 105/16
Expedieras till;
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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CENTERPARTiET

T

MA€KEN FLYTTAR HEM

Motion om infrastruktur för normalladdning av elfordon
Ett etdrivet fordon ska till största del laddas vid det hem eller den verksamhet

som fordonet är stationerat. För att sådan laddning ska kunna utföras på ett
enkelt och säkert sätt krävs tillgång till en så kallad laddbox. Att ladda'fullt från
en laddbox tar mellan 1 till 12 timmar beroende på laddeffekt och batteristorlek.
Utrustningen kostar mellan 5000-12000 kr per laddplats.

Töreboda kommun har nyligen fattat beslut om att införa laddfordon i sina

verksamheter. För att de-t s-ka bti verklighet krävs att laddboxar installeras på de
platser där kommunala fordon finns stationerade.

En villaägare kan själv enkelt fatta beslut om att instaltera en laddbox. Boende i
hyres- eller bostadsrätt är istället beroende av att motsvarande tjänst erbjuds av
hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen. Här kan Töreboda kommun göra
skillnad genom sitt bostadsbolag Törebodabostäder samt diskussion med enskilda
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.
Vi föreslår därmed:

Iaddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade

att

kommunen ska verka för att Törebodabostäder inrättar laddplatser f6r

att

elfordon till bolagets hyresqäster

kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till

att

Iaddplatser för elfordon i Töreboda kommun

?föreboda 2016-10-30

Centerpartiet i ?föreboda genom

Daniel Nord
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Dnr KS 2016/0252

Fråga om öppettider och utredning om automatisering av färjan
Lina

Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om
öppettider och utredning om automatisering av färjan Lina, bilaga a. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 att medge Daniel Nord (C)
att ställa frågan.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) besvarar frågan, bilaga b.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 92
Bilaga a och b Kf § 106/16

,?= ,:?, =< ' 14(
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Agneta Andersson
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"Vi i Centerpartiet har efterfrågat längre öppettider för samt utredning av en automatisering av fär)an Lina.

Vad är status för dessa två önskemål och hur ser läget ut inför nästa trafiksäsong?"
Jag antar att svaret kan vänta till oktober månads fullmäktige.
Med vänliga hälsningar

TÖREBOD.A KOM!=A(JN

Daniel ('4ord (c)

Ledamot av Töreboda kommunfullmäktige
l
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ssiar på fråga från Daniel rqord ang. öppet'i:ider och automatisering aV
Färjan Lina.
De ordinarie öppettiderna sommaren 2016 har varit månd. - fred. 04,45- 19,15 och lörd. 8,45 -14,15.
De utökade tiderna i år har varit månd. -fred. 19,15 -22,15 och lörd. 14,15 -17,15 samt
sönd. 11,00 -15,00 under juli månad.
Det ekonomiska utfallet jämfört med budget i år är -56,600 kr.

När det gäller frågan om möjiig automatisering av färjan Lina så är den frågan 2012 09 24
överlämnad som ett uppdrag till tekniska nämnden av kommunfullmäktige. Av någon anledning som
jag inte har svar på så har frågan fallit bort hos tekniska nämnden. Men efter att frågan nu stäilts så
har ett företag fått uppdraget att se på rnöjligheten, samt att ta fram en indikativ prislapp på en
sådan installation. Något svar på den frågan har ännu inte presenterats.
För att kunna ge ett svar på frågorna om automatisering och pris behöver att antal frågeställningar
besvaras t.ex. vilken gad av automatisering skall det vara, skall nuvarande landfäste användas, samt
en utredning kring vilken personsäkerhet som krävs vid en automatisering.
Med anledning av detta så kommer det att krävas en finansiering av en sådan omfattande utredning
om den ska genornföras av det tillfrågade företaget.
Ett alternativ är att tillfråga en teknisk högskola enl. det förslag som fanns i kommunfullmäktiges
beslut om de har rnöjlighet att genomföra en sådan utredning.
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Kf§l07
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2014/0154
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (protokoll 2016-10-07) har utsett Maria
Nilsson till ersättare för Centerpartiet, efter Catharina Gegerfeldt.
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Dnr KS 2014/0154

Anhållan om entledigande från uppdraget som kommunstyrelsens
2:e vice ordförandp tillika oppositionsråd samt fyllnadsval
Kommunfullrnäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.

2. Kommunfullmäktige utser Kenneth Carlsson (S) till kommunstyrelsens
andre vice ordförande och oppositionsråd från och med den 1 januari
2017 och resterande del av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 bland annat att utse

Lars-Åke Bergman (S) till ledamot av kommunstyrelsen mandatperioden
2015-2018 och till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lars-Åke Bergman (S) anhåller i skrivelse den 28 september 2016 om entledigande från uppdragen som kommunstyrelsens andre vice ordförande och
tillika oppositionsråd samt från den till uppdraget kopplade ersättareplatsen
i styrelsen för Kommunalförbundet Skaraborg från och med den 1 januari
2017.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 166
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Kenneth Carlsson (S) utses till kommunstyrelsens
andre vice ordförande och oppositionsråd från och med den 1januari 2017
och resterande del av mandatperioden.
Expedieras till;

i;. -' ")

Lars-Åke Bergman (S)

Kenneth Carlsson (S)

Lönekontoret

Kommunalförbundet Skaraborg

ASSistent K. Roslund Berg

Kommunsekreterarna
Informations- och turistchefen
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Dnr KS 2014/0154

Nominering av vice ordförande i AÖS 2017
Kommunfullmäktiges beslut

Göran Johansson (C) nomineras till vice ordförande i Kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 2017.
Sammanfattning av ärendet

AÖS meddelar i e-postmeddelande den 21 oktober 2016 att posten som vice
ordförande iAÖS rullar årsvis mellan medlemskommunerna enligt ett fastställt schema. 2017 är det Törebodas tur att inneha posten. AÖS direktion
kommer den 21 november 2016 att be Töreboda kommun föreslå vem av ledamöterna som ska bli vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 bland annat att utse
Kenneth Carlsson (S) och Göran Johansson (C) till ledamöter till direktionen
för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg mandatperioden
2015-2018.

Valberedningen beslutade den 31 oktober 2016 föreslå kommunfullmäktige
besluta att nominera Göran Johansson (C) till vice ordförande i

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 2017.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 173
Valberedningens protokoll den 31 oktober 2016, § 2
Expedieras till;
AöS

Göran Johansson
AssiStent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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