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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 25 april 2016, kl. 18.00-20.40

Beslutande

Johan Jacobsson (S) för Lars-Åke Bergman, Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan
Gustafson (C), Anne-Charlotte Karlsson (S), Kerstin Bertilsson (M) för Linn
Brandström, Johan Cord (S), Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson
(S), Anne-Marie Lundin (M), Agneta Bakir (S) för Ewa Ewaldson, Therese
Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke
(M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar
Welin (M), Peter Granath (S) för Linda Ludvigsson, Bo Andersson (S), Daniel
Nord (C) fr.o.m. § 28, Marlene Näslin (M), Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP),
Berit Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth
Carlsson (S), Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M)

Övriganärvarande

MagnusFredricson,SkaraborgsKommunalförbund§27,BoKindbom(S),
ordförande revisorerna t.o.m. § 32, Anders Bernhall, ekonomichef t.o.m. del

av § 32, Tommy Sandberg, kommunchef och Mariana Franken, kommunsekreterare

Justerare

Kerstin Bertilsson (M) och Marco Terenziani (SD), ersättare Agneta Bakir (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-05-03
Paragrafer 26-46

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-04-25
Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2016-05-03

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
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anslaget tas ned

2016-05-25
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Agnetha Andersson
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Ombudgetering av driftmedel och investeringar från 2015 till 2016
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Kf§26

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kerstin
Bertilsson (M) och Marco Terenziani (SD) med Agneta Bakir (S) som
ersättare.

Det tillkännages, att protokollet justeras den 2 maj 2016 klockan 16.00
på kommunhuset.
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Dnr KS 2015/0005

Information om Strukturbild Skaraborg
Sammanfattning av ärendet

Processledare Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund informerar om Strukturbild Skaraborg.
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Dnr KS 2016/0119

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningar samt enskilda förtroendevalda för 2015 års förvaltning
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i styrelsen bevi5as
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Bengt Sjöberg (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Anne-Charlotte Karlsson (S) .
Johan Cord (S)
Pernilla Johansson (C)
Anna-Karin Holgersson (S)
Anne-Marie Lundin (M)
Therese Erikson (V)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)
Mikael Faleke (M)
Peter Sporrong (SD)
Hans Thorsell (S)
Bo Andersson (S)
Daniel Nord (C)
Marlene Näslin (M)
Ursula Evje (L)
Berit Bergman (S)
Mattias Faleke (V)
Kenneth Carlsson (S)
Magnus Dimberg (M)
2. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del den gemensamma IT-nämnden
samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2015 års

förvaltning.
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forts. Kf § 28
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Bengt Sjöberg (M)
Johan Jacobsson (S)
3. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del nämnden för gemensam ekonomiadministration samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvars-

frihet för 2015 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Bengt Sjöberg (M)
Berit Bergman (S)
4. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del den gemensamma lönenämnden
samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2015 års

förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Berit Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)
5. Kommunfullmäktige beviljar för sin del den gemensamma tekniska
nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för

2015 års förvaltning.
JäV

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Johan Jacobsson (S)
Peter Granath (S)
Magnus Dimberg (M)
Agneta Bakir (S)
Berit Bergman (S)

Justerare
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6. Kommunfullmäktiges beredning för framtidsfrågor samt de enskilda förtroendevalda i beredningen bevi5as ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Bo Andersson (S)
Lisa Evertsson (C)
Jan Karlsson (MP)
Peter Sporrong (SD)
Anna-Karin Holgersson (S)
Marlene Näslin (M)
7. Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2015.

8. Medanledningavdesynpunkterrevisorernaredovisatirevisionsberättelsen under rubriken "Bedömning" uppdrar kommunfullmäktige åt ITnämnden att fortsätta fö5a upp det arbete som inletts.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2015 den 22 mars 2016 med bilagor
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning den 5 april
2016

I revisionsberättelsen för 2015 gör kommunens revisorer den sammantagna
bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De bedömer också att den interna kontrollen i stora
delar varit tillräcklig. Revisorerna bedömer den finansiella måluppfyllelsen
Utdragsbestyrkande
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som god. Verksamhetsmålen gäller över mandatperioden, och utifrån uppfö5ningen hittills så bedömer revisorerna uppfö5ningen som svag.
Revisorerna bedömer att IT-nämnden har brustit i sin styrning och kontroll
över verksamheten i förhållande till den ekonomiska ram som fullmäktige
fastställt.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. Kommunens revisorer tillstyrker också att kommunens årsredovisning
för 2015 fastställs. Revisorerna skriver att den är i allt väsentligt upprättad i
enlighet med kommunala redovisningslagen.

Expedieras till;
Berörda nämnder

Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Beredningen för framtidsfrågor
Revisorerna

Justerare
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Dnr KS 2016/0119

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning, valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom
att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2015.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Gunnar Welin (M)
Kerstin Bertilsson (M)
Ingmar Andhill (S)
Kenneth Carlsson (S)
Therese Erikson (V)
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2015 den 22 mars 2016 med bilagor
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning den 5 april
2016

Expedieras till;
Valnämnden
Revisorerna
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Dnr KS 2016/0119

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning, gemensamma miljö- och
byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar för sin del den gemensamma mi5ö- och
byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut
genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2015.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Gunnar Welin (M)
Göran Johansson (C)
Johan Cord (S)
Jan Karlsson (MP)
Ingmar Andhill (S)
Bo Andersson (S)
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2015 den 22 mars 2016 med bilagor
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning den 5 april
2016

Expedieras till;
Mi5ö- och byggnadsnämnden
Revisorerna
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Dnr KS 2016/0119

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning, kommunfullmäktiges beredning för revisorernas budget
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beredning för revisorernas budget samt de enskilda
förtroendevalda i beredningen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2015.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;

Göran Johansson (C)
Anne-Marie Lundin (M)
Hans Thorsell (S)
Karl-Johan Gustafson (C)
Mikael Faleke (M)
Mattias Faleke (V)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.

Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2015 den 22 mars 2016 med bilagor

Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning den 5 april
2016

Expedieras till;
Beredningen för revisorernas budget
Revisorerna
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Dnr KS 2015/0209

Årsredovisning20l5förTörebodak iiiii
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning
2015 för Töreboda kommun.

2. Avåretsresultatavsätts7731000kronortillresultatutjämningsreserven.

3. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i

driftbudgeten 2015 om sammanlagt 752 500 kronor till år 2016. Överföringen finansieras via kommunens finansförvaltning.
4.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att se över åtagande
och styrmått i målpaketet under begäran "I Töreboda kommun skapas
förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor", så att kultur- och fritids-

verksamheten belyses bättre.
5. Under begäran "Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är
nöjda med kommunens insatser och service" i målpaketet stryks styrmåttet "Antalet utlån ökar med minst två procent" under åtagandet
"Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och främjar läsutveckling".
Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat förslag till årsredo-

visning 2015 för Töreboda kommun. Årets verksa-mhet uppvisar ett ekonomiskt resultat på 12,5 mi5oner kronor, vilket är en förbättring jämfört med
föregående år (+5,2 miljoner kronor). Resultatet motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatet.
Verksamheternas ekonomiska resultat visar både underskott och överskott.

De verksamheter som redovisar störst underskott gentemot budget är vuxenutbildning och IT-verksamhet. De verksamheter som redovisar störst överskott gentemot budget är teknisk verksamhet och grundskola. Resultatet har
också påverkats positivt avseende återbetalning av AFA-medel 4,5 mi5oner
Justerare
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kronor, vinst vid försä5ning av fondandelar 2 miljoner kronor samt extra
statsbidrag till flyktingmottagande 2 miljoner kronor.

Under året har 42,3 mi5oner kronor förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en hög investeringsnivå jämfört med föregående år
(25,7 mi5oner kronor år 2014). Bland större investeringsprojekt kan nämnas
fortsatt satsning på utbyggnad av bredband på landsbygden, ombyggnad av
centralkök, moduler vid Björkäng och Kilenskolan, Älgarås servicehus samt
ombyggnation av omklädningsrum vid Töreshov.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta Ledningsoch styrprinciper 2015. I principerna anges bland annat att resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige för varje nämnd
och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för överföring av
ett överskott av resultatet är fö5ande:
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer
3. Ej felaktiga budgetantaganden
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse den 23 februari 2016 att ett antal
av kommunstyrelsens verksamheter medges föra över resultat i driftbudgeten 2015 om sammanlagt 752 500 kronor till år 2016.

Ekonomichef Anders Bernhall och revisorernas ordförande Bo Kindbom (S)
lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91
Tekniska nämndens protokoll denl6 februari 2016, § 24 och 29

Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016 med bilaga Årsredovisning 2015 för Töreboda kommun

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016 med bilaga Specifikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2016
IT-nämndens protokoll den 29 februari 2016, § 16
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 54

Ekonomikontoret, Årsredovisning 2015 den 7 mars 2016 med bilaga Uppföljning av målpaket

Ekonomikontoret, Årsredovisning 2015 den 29 mars 2016
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning
2015 för Töreboda kommun med de vid sammanträdet föreslagna redaktionella ändringarna.
Av årets resultat avsätts 7 731 000 kronor till resultatutjämningsreser*

*

ven.
*

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i

driftbudgeten 2015 om sammanlagt 752 500 kronor till år 2016. Överföringen finansieras via kommunens finansförvaltning.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna årsredovisningen, efter justering med de vid sammanträdet föreslagna redaktionella ändringarna till
revisorerna för granskning.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M), Anne-Charlotte Karlsson (S) och Karl-Johan Gustafson (C):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anna-Karin Holgersson (S): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att se över åtagande och styrmått i målpaketet under begäran "I
Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till
såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor", så att kultur- och fritidsverksamheten belyses bättre. Under begäran "Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser
och service" i målpaketet stryks styrmåttet "Antalet utlån ökar med minst två
procent" under åtagandet "Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och
främjar läsutveckling".
Beslutsgång för Anna-Karin Holgerssons (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anna-Karin
Holgerssons (S) tilläggsyrkande om översyn av åtagande och styrmått
under begäran "I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom
sunda matvanor" och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång för Anne-Charlotte Karlsson (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Charlotte
Karlsson (S) tilläggsyrkande om att stryka styrmåttet "Antalet utlån
ökar med minst två procent" och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.

Expedieras till;
Samtliga nämnder inkl. gemensamma
Revisorerna
Ekonomikontoret
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
Kostchefen
IT-chefen
Personalchefen
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Dnr KS 2016/0050

Ombudgetering av driftmedel och investeringar från 2015 till 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige avslår ombudgeteringar av driftmedel från 2015
till 2016 med totalt 546 000 kronor.

2.

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2015 till 2016 med totalt 28 781 700 kronor.

3. Dessutom ombudgeteras 150 000 kronor från 2015 till20l6 för inventarier till Björkängens restaurang samt 150 000 kronor från 2015 till
2016 för åtgärderi kommunhusets IT-avdelning.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har kommit med en begäran om att ombudgetera driftmedel, 546 000 kronor, vilket motsvarar gatuavdelningens överskott för att
finansiera behovet av ett planerat underhåll av brunnar, samt översyn av
branddammar.

Ekonomienheten har upprättat förslag till ombudgeteringar beträffande investeringsanslag från 2015 års budget till 2016. Utgångspunkten i ekonomienhetens förslag är verksamheternas redovisningar med förslag till ombudgeteringar.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 9 februari 2016, § 24

Ekonomichefens skrivelse den 19 februari 2016, Underlag för ombudgeteringar från 2015 till 2016
Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 27 och 29
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 22 februari 2016
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 55
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 105
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår ombudgeteringar av driftmedel från 2015 till
*

2016 med totalt 546 000 kronor.
*

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsprojekt
från 2015 till 2016 med totalt 28 629 700 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 bland annat att godkänna inköp av inventarier upp till 359 000 kronor i samband med ombyggnaden av
Björkängens restaurang. Detta finansieras genom att 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.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): 150 000 kronor ombudgeteras från 2015 till 2016 för inventarier till Björkängens restaurang samt 150 000 kronor ombudgeteras

från 2015 till 2016 för åtgärder i kommunhusets IT-avdelning.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Expedieras till;
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden
Kommunchefen
Socialchefen

Barn- och utbildningschefen
IT-chefen
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Dnr KS 2013/0106

Detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan 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 att 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 deta5plan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort
under tiden 15 januari till 15 februari 2016.

Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till detaljplan 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 deta5plan.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2013, § 266
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 3 juli 2015 med Samrådshandling juni 2015, Plankarta och Planbeskrivning
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 118
0
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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 februari 2016 och Synpunkter som inkommit under granskningen
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 95
Kommunsffrelsens 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2015/0027

Detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till deta5plan, 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. Detaljplanen 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 detaljplanen nu föreligger för antagande. Ett vägval kommunen har att ta ställning till är varsamhetsbestämmelse för att bevara byggnaders karaktär, det så kallade mi5onprogrammet.
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 deta5plan.
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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 96
Kommunsffrelsens 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2016/0077

Förvärv av fastigheten Töreboda Tjädern 12
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 97
Kommunsffrelsens 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.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2014/0155

Försäljning av fastigheten Töreboda Snidaren 5
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt och sä5er
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 försä5ning 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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 99
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt och sä5er
fastigheten Töreboda Snidaren 5 till MS Biredskapsfabriken HB, Töreboda för
2 400 000 kronor med tillträde den 1 juli 2016.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2016/00075

Revidering av regler och riktlinjer för skolskjutsar inom
Töreboda kommun

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 90
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till regler och riktlinjer för
skolskjutsar inom Töreboda kommun att gälla från och med höstterminen 2016.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Trafikhandläggaren
Administratör A. Andersson
Kommunsekretergrng
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Dnr KS 2013/0119

Besvarande av motion om trafiksituationen vid Moholms skola

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
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 öyerlämna föryalt-

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-

falles, 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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 120
Kommunsffrelsens 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).
Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Marie Lundin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga a och b Kf§ 39/16

Expedieras till;
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
Rektorn vid Moholms skola

Trafikhandläggaren

.,fö A?a ,,,TJusterare

Utdragsbestyrkande

tii?iKf
viF3
F3 39/16
39/16
Bilaga a till

Bila';a a
Eila9a a

ti}{ 6.U g aap{!6

Bilaga till Uu 'S) 135/U
Bilaga till Kf § 68/13

Motion angående trafiksituationen vid Moho!ms skola.

Vid flera tillfällen har trafiksaituationerna vid våra sko1or diskuterats, ofta för att personalen
påpekat att barnen utsätts för fara.

Vid skolan och förskotan i Moholm är barnen än mer utsatta då tillfart kan ske från inte

mindre än fyra håll, för att sammanstråla framfe»r skolan, samtidigt som det inte finns vare
sig gång- eller cykelbana. Detta gör att gående och cyklande barn samsas med skolbussar
och t,ilar på samrna yta. Därtill kommer varutiiför tili skolans kök som också använder samma
område. Många barn måste också korsa bussarnas utfart för att komma på gc-vägen som
startar vid Mogårdsvallen.

För ati värna Öarnen tienöVer ira'fii<situationen rum Si<Oian SeS öVer, Så att OSR7ÖaaÖe
trafikanter säras från motortrafiken.
Vi vi)l därför att

e Tekniska förvaltningen gör en översyn och inkommer med förs(ag på lösning på
problemet.
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Anne-Marie Lundin

Moderata partigruppen
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Bilaga b till Kf FR 39/16
Bilaga b till Ks § 120/16
Bilaga b till Uu § 48/16
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Bilaga

Följande åtgärder i och kring Moholms skola
Begränsad hastighet på Mobo'atan ocli Skolgatan, delen Mogatan-Ifötotisgatan.
Gång- och cykelväg utmed Mogatan och Skolgatan, meuan de båda korsningarna

*

*

med Idrottsgatan.
*

Förhöjda övergångsställen på Idrottsgatan vid anslutning till Mogatan samt på
Skolgatan i anslutning till skolans entt6 ofö cykelparkering.

@

Ny vägsträckning för vamlevei:ansei:.
Staket runt 5rta för lek.
Nya cykelstäu.
Busshållplats.

@

@

Parker'ingsplatser med n5r anslutningsväg, kompletterat med staket.
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Dnr KS 2014/00175

Besvarande av motion om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens
hus

Kommunfullmäktiges beslut

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.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus, bilaga a. 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 föri 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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 91
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med att kultur- och fritidsverksamhetens nuvarande budget inte har utrymme för ytterligare kostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Charlotte Karlsson (S) med instämmande av Therese Erikson (V): 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.

Bengt Sjöberg (M): Avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till yrkandet om återremiss.
Nej-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.
Omröstningsresultat

Med 16 ja-röster för att ärendet återremitteras mot 14 nej-röster för att ärendet avgörs idag återremitterar kommunfullmäktige ärendet, se omröstningsbilaga, bilaga b.
Bilaga a och b Kf § 40/16

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

Ämne:

Anne-Charlotte Karlsson <lotta bun@hotmail.com>
den 11 november20l421:40
Mariana Frankån
Motion för att ta fram lokaler för Allaktivitets h

Motion för att ta fram lokater för Aitaktivitets hus / Ungdomens hus

För några år sedan avsattes pengari 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 sU5rre idag. Här ska lite äldre
ungdomar / unga vuxna kunna träffas under drozfria förhållande.
?= Lokal som då var tänkt var en del av Vårdcentralens källare ( gamla hjäipmedel centralens lokal ) Härskuite man

kunna repa med sina rnusikband, ha kurser eller bara träffas. En personal som har ansvar behöver finnas på plats.
Därför föreslår jag.

Att rnan utreder skyndsamt en lämplig lokal för detta Att kostriaden för lokal och personal tas frarn Att detta
inarbetas i budgeten

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna

4DAW

Skickat från min iPad

7,2 J'al'r (y7.i g'6.(-7?

i

7 ?'<4'Y 'l<?.

4e »,

M:

2

Å2,-

Omröstningsbilaga, bilaga b Kf § 40/16

Ledamöter:

Tjänstgörande
ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)

Johan Jacobsson (S)

Omröstning

Ja Nej Avstår
x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)

x

Kerstin Bertilsson (M)

Johan Cord (S)
Birgit Sporrong (SD)

x

x

EJ NÄRVARANDE

Pernilla Johansson (C)

x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)
Ewa Ewaldson (S)

x

Agneta Bakir (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)

x

Ingmar Andhill (S)

x

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

Linda Ludvigsson (S)
Bo Andersson (S)

x

Peter Granath (S)

x
x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (FP)

x

Jan Karlsson (MP)

x

Berit Bergman (S)

x

Marco Terenziani (SD)

x

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Lisa Evertsson (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
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Besvarande av återremitterad motion om ökade öppettider för färjan Lina
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser motionen om ökade öppettider för färjan Lina besvarad med kommunstyrelsens beslut.
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.

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
A
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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 följande 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 följer.
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.
föformation- och turistchef Anna-Karin Kjellberg lämnar i tjänsteskrivelse
den 24 augusti 2015 följande 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,
*
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*

*

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 ka-

nal, 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 2 016.
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
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.
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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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 123
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen om ökade öppettider för färjan Lina besvarad med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen beslutade vidare;
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. Verksamheten sker
inom befintlig kommunal kostnadsram.

*

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Charlotte Karlsson (S), Kenneth Carlsson (S) och Karl-Johan Gustafson
(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 41/16

Expedieras till;
Kommunchefen
Information- och turistchefen
Tekniska nämnden

Fastighetsförvaltare J. Gustavsson
Ekonomikontoret
Personalchefen
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Motion om ökade öppeiiider för Färjari t?ina
Färjari Lina är ett rnycket viktigt trarisportmedel för många medborgare i i öreboda taiort. l
dagens samhälie är arbetstiderna mer skffLana'e än tidigare, t ex för alla dem scm arbetar
y

inom vård och omsorg och för handeisanstäiföa men också för de många som pendlarmetl
buss och tåg. Många ungdomar och vuxna använder färjan Lina på sin väg till idrotts-orh
friluftsanföggningarna I öreshov, ridhuset och Mostugan.
DärFör anser vi att det krävs utöknirig av öppettiderna för färian I?ina.
Vi föreslår därför

a'ef. färjari L?ina får 'Föliande Öppeitider fr Om 2015:
måriaag-freaag 5.00-23.00
i0 rdag 8.00-23.00
söridag 8.00-23.00
aii den ökade k0stnaden för 2015 't:äCkS ur åretS resulLat,

ait den ökade kostnaden för 2016 upptages i budget,
samt att eri utvärdering görs efter 20i6 års verksarrihei.

eftersom färian Liria betraktas som ett viktigt varumärke för i öreboda, förestår vi äveriatt
Område; kririg färjan upprustas och fÖrbättraS.
För den sociaiaemokratiska ful(rnäkLigegrupper? dsri 9 mars ';?O15
/,7," '1'
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Besvarande av mpdbor7qrförslag om cykelväg mellan Töreboda och
Mariestad

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 121
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik skriver att Mariestads kommun ställer
sig positiv till att Töreboda kommun utreder möjligheten till en cykelväg mellan Töreboda och Mariestad.

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 4-2 5

74

forts. Kf § 42

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att cykelväg mellan
Töreboda och Mariestad finns med i kommunens prioritering för utbyggnad
av cykelvägar 2016-2020.

Expedieras till;
Ingivaren
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Mariestads kommun
Kommunchefen

Trafikhandläggaren

Justerare ?
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Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§43

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-25

75

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

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 7 mars 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
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 126

?Justerare
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Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-25
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forts. Kf § 43

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

Anne-Charlotte Karlsson (S): En motion eller ett medborgarförslag ska beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
Bengt Sjöberg (M) : Avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Charlotte
Karlssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner fö5ande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat

Med 17 ja-röster för avslag på tilläggsyrkandet mot 13 nej-röster för bifall till
yrkandet avslår kommunfullmäktige tilläggsyrkandet, se omröstningsbilaga,
bilaga c.
Bilaga a, b och c Kf § 43/16

Expedieras till;
Kommunchefen
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Avsäi'iclare/Motti3are

201 5-0027'l

2015-12-15

Theråse Erikson och Mattias - -:, Motion från Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) om

iFaleke

Beskrivnm(1

Ansvarig

Tommy Sandberg

l framtagande av en modell för att motverka rasism,

{:l)

främlingsfientlighet, homofobi m m i Töreboda kommun
Motion från Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) om införande Tommy Sandberg
l
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H-

2-015-00270

2015-12-15

W

av "individnämnd"

2015-00268

2015-12-11

Lars-ÅkeBergm-an -- -

7
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Mot:on fr'ån Lars-Åke Bergman (S),'-Hans'Thorsell (S) och Anne-

Tommy Sandberg

Charlotte Karlsson (S) om belysning längs gång- och cykelväg inom
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%

Kilenområdet
2015-00225

2015-10-29

2015-00124

,20-15-05-12
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Gerry Nylin
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Medborgarförslag om simhallens öppettider och fördelning, lek/motion

Marita Friborg

, Obesvarade motioner och medborgarförslag

2015-00105

Tommy Sandberg
t:Cl

20a 5-00067

'i

20'l4-001-75

2014-11-12

Anne-Charlotte Karlsson

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

l

2013-00119

2013-06-17

Moderata partigruppen
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Motion av Anne-Marie Lundin (M) om trafiksituationen vid Moholms
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Marita Friborg

Motion av Anne-Charlofö Karlsson (:S), Lars-Å-ke Bergm;n (S)- och-Per-Ola Hedberg '

2013-05-22
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' Kenneth Carlsson (S) om utveckling av kommunala hälso- och
l
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i Motion av Karl-Johan Gustafson om upprustningsplan för förskolor
och skolor

, Marita Friborg
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2008-OC)l52

2008-12-16

Avsändaro/MottaBare

iLillemor Andersson
1Ge?rryNylin

4

iMedborgarförslag ang belysnin?gvid lekparkeni Kilen

IMedborgarförslag Om simhallens öppettider och fördelning, lek/motion Marita Friborg

Maria Carlström Ingemarsson
rioch
l Medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda och Mariestad i Tommy
Kennet Ingemarsson
J Sandberg

l

iGunvi Lindahl

J

Britt Uhlin

t

Torbjörn Eriksson

lObesva-rade motioner och medborgarförslag

S

"...

Tommy Sandberg

IMeÖborgarfö?rslag om arbestidsförkortning för äldre lärare
4
Medborgarförslag
om
att
kommunen
aktualiserar,
lyfter
fram
och
i
Tommy
l påminner om barnkonventionens betydelse
l Sandberg
iMedborgarförslag, byte av golvildrottshallens lokaler

Medborgarmotion (medborgarförslag) om allmänt förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utustning inom
kommunen
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Bilaga b till Kf F> 43/16
B?ilaga b t?jll KS S 12(5}16
B?ilaga b ta?ll Uu 9 55/16
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Töreboda kommun
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2016-03-07

Kornrnunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Motion om framtagande av en modell föt att motvetka tasism, ftämlirigsfientlighet,

homofobi m m i Töreboda kommun

'fv.[otion från Thetese Erikson (V) och Mattias Faleke (V)
S?.

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

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

Svat kl'art i april 2016.

Motion om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet

Motion fi:fö Lai:s-Åke Bergman (S), Hans Thoi:seu (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S)
Svar:

Svai: Mai:t i api:il 20'l6.

Motion om Allaktivitetsh?is / Ungdomens h?is
Motion fi:fö fföne-Charloi?te Karlsson (S).
Svai::

Svar klai:t i mai:s 20'i6

Motion om ?ipprustningsplan för fötskolor och skolot
Motion fi:fö I="ai:t-4ohan GustaEson (C )

;,«'T

Svar:

?r
/7

S

':,,3;'K%

Har diskuterats i Utbildning- och kultututskottet, men återternitterats till telöska för-v-altningen
för komplettering.
Svai: klartiapril 2016.
Motion orn trafiksituationen vid Moholms skola

Motion ft'ån Ann-Mai:ie Lundin (M)
S?.

Har diskuterats i Utbildning- och kulmtutskottet. På väg till ks och kf'.
Medbotgatfötslag om allmänt förbud mot fytvetketiet och användande av pyrotela'iisk
utrustning inom kommunen

Medborgarfötslag från Torbjörn Eriksson
???5vat:

Svar klai:t i api:il 2016.

Medbotgarförslag om atbetstidsförkortning föt äldre lätare
Medborgarförslag fi:ån Gunvi Lindahl
S?.

Svar Iclarti april 2016.

Medbotgatfötslag angående batnkonventionen
?.
Svai: Idart i mars 2016.

Medbotgatförslag om cykelväg mellan Töreboda och Mariestad

Medborgai'föi:slag ftån Matia Carlström Ingemarsson och Kennet Ingemarsson.
Svar:
Svar klart i mai:s 2016.

Medborgarfötslag ang belysning vid lekparken i Kilen
Medboi:gai:föi:siag fi:'on Lillemoi: Andei:sson.
Svar:

Svai: klai:t i api:il 20'l6.

' o2 ':,.i ? r>

Åtettemitterad motion om att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården
Återrernittetad för att utarbeta skiiftlig eller muntlig infoi:mation föt fötttoendevalda.
Svar:

Svar klart i maj 2016.

Motion om övetgång till eldrift av kommunens bilflotta
Motion från Daniel Notd (C )
S??.

Svai: klai:t i maj 2016.

I tjänsten

Tommy Sandberg
Komrrmnchef

?7aiio

Omröstningsbilaga, bilaga c Kf § 43/16

Ledamöter:

Tjänstgörande
ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)

Omröstning
Ja Nej Avstår

Johan Jacobsson (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)

x

Kerstin Bertilsson (M)

x

Johan Cord (S)
Birgit Sporrong (SD)

x

EJ NÄRVARANDE

Pernilla Johansson (C)

x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)
Ewa Ewaldson (S)

x

Agneta Bakir (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)

x

Ingmar Andhill (S)

x

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)
Linda Ludvigsson (S)

x

Peter Granath (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (FP)

x

Jan Karlsson (MP)

x

Berit Bergman (S)
Marco Terenziani (SD)

x
x

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Lisa Evertsson (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf§44

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-25

77

Dnr KS 2016/0117

Medbor7qrförslag om anläggning av en parkour/freerunning park i
Moholm

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om anläggning av en parkour/freerunning park i Moholm. Ingivarna undrar om kommunen kan bygga en sådan
park.
Expedieras till;
Ingivarna
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf§45

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-25
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Dnr KS 2016/0120

Medborgarförslag om att anlägga en park på grönområdet bakom
Stora Bergsgatan
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en park på grönområdet
bakom Stora Bergsgatan. Det föreslås att grönområdet iordningsställs till ett
ställe där de som inte har egen trädgård kan känna gräs under fötterna och
njuta av blomdoft och fågelsång. Ingivaren föreslår att ett buskage (gärna
blommande buskar) och lökväxter planteras och att ett fågelbad, några krukor med blommor och några bänkar med bord ställs ut. "Parken" kan utgöra
en mötesplats för dem som bor i området.

Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-25

79

Kommunfullmäktige

Kf§46

Dnr KS 2016/0133

Medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en hundrastgård, där
hundägare kan låta sina hundar leka naturligt och dessutom bli en naturlig
social samvaro för hundägare och hundintresserade.

Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

'?Justerare
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Utdragsbestyrkande

