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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 19 december 2016, kl. 18.00-20.22

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Johan Cord (S), Bengt-Åke
Johansson (SD) för Birgit Sporrong, Pernilla Johansson (C), Anna-Karin
Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson

(V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Fareke (M),

Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin
(M) fr.o.m § 134, Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S), Daniel Nord (C),
Marlene Näslin (M), Mattias Lindström (L) för Ursula Evje, Jan Karlsson (MP),
Berit Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth
Carlsson (S), Lisa Lagerström (C) och Magnus Dimberg (M)

Övriga närvarande Peter Granath (S), ersättare fr.o.m § 134, Marita Friborg, tf. kommunchef,
Roger Altsäter, Henrik Stöök och Anna Meyer, AB Göta kanalbolag § 133,
Anna-Karin Kjellberg, informations- och turistchef § 133 och Mariana
Franken, kommunsekreterare
Justerare

Bo Andersson (S) och Daniel Nord (C)

Justeringens
plats och tid
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VA-plan MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner)
2016-2026
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tekniska nämnden
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Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
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Besvarande av återremitterad motion om utveckling av den
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Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
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Besvarande av återremitterad motion om lokaler för

Allaktivitetshus/Ungdomens hus
Motion om webbsändning, radiosändning samt streaming av
kommunfullmäktiges sammanträden
Besvarande av interpellation om redovisning av partiernas underlag
för utbetalning av partistöd
Fyllnadsval av ledamot av kommunstyrelsen
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Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Andersson
(S) och Daniel Nord (C).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 2 januari 2017 klockan
16.00 på kommunhuset.
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Information om AB Göta kanalbolag och om turistsäsongen
Sammanfattning av ärendet

Nya Vd:n för AB Göta kanalbolag, Roger Altsäter presenterar sig och informerar om bolaget och dess verksamhet tillsammans med marknadsoch informationschefen Anna Meyer och arbetschef Henric Stöök.
Informations- och turistchef Anna-Karin Kjellberg informerar om turistsäsongen.
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Dnr KS 2016/0265

Tolkförmedling Väst delårsrapport 2016
Komrrmnfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger Tolkförmedling Västs delårsrapport 2016 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt delårsrapport för perioden 1 januari-31 augusti 2016. Prognosen för helåret beräknas på att antalet uppdrag blir 75 000 fler än enligt budget. Utfallet vid delåret ligger på
knappt en mi5on kronor över budget. Då hösten förutspås fortsätta i samma
riktning kan förbundets helårsresultat förväntas bli cirka 4,7 miljoner kronor
över budget. Verksamheten visar ett positivt resultat enligt målet för god ekonomisk hushållning, likaså avseende checkkrediten. Resultatet för delåret
2016-08-31 är 1,065 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tolkförmedling Väst direktions protokoll den 30 september 2016, § 245
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 206
Auktoriserad revisors rapport avseende översiktlig granskning den 25 oktober 2016

Revisorernas bedömning av delårsrapporten den 16 november 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 369
Direktionen beslutade den 30 september 2016 att godkänna Tolkförmedling
Västs delårsrapport 2016.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande för verksamheten. Revisorerna kan dock inte bedöma resultati delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen för 2016, eftersom det i de
flesta fall saknas redovisning av utfallet.
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger Tolkförmedling Västs delårsrapport 2016 till
handlingarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Tolkförmedling Väst

A. Ljungkvist, Revisionsenheten, Västra Götalandsregionen
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Dnr KS 2016/0059

VA-plan MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner)
2016-2026

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
VA-plan MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) 2016-2026,
version 2016-09-19 med undantag av förslagen till höjning av anläggningsavgiften.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 11 oktober 2016, § 182 att rekommendera

kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta VA-plan
MTG 2016-2026, version 2016-09-19.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta
upprättat förslag till VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Under år 2011 upprättades ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG, vilken a}drig antogs. Sedan dess har ett arbete gjorts för att tolka kommunens
ansvar för områden som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det inom respektive kommun beslutats om LIS-områden där kommunen bör stipulera exploateringar. Utöver detta finns en del frågor inom VAverksamheten som är direkt avgörande för vissa anläggningar beroende på
hur kommunerna väljer att exploatera i framtiden.

VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan MTG som de
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut.
VA Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden realistisk genomförandeambition. Den behandlar de så kallade § 6-områdena, vilken underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk

som ska finnas kvar och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas
ned. Planen ger också en bild av hur en Va-taxa behöver utvecklas över tid för
att kunna finansiera insatserna.
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Behovet av att VA Plan MTG 2016-2026 förankras politiskt år stort, men planen behöver och måste vara ett levande dokument som fö5sarnt möter utmaningar och möjligheter de tio närmaste åren.
På Tekniska nämndens sammanträde 2016-02-16 beslutades att förslag till
VA-plan MTG 2016-2026 skulle översändas till respektive kommun för yttrande och vidare beredning. Utifrån dessa yttranden och beredningar har VAavdelningen uppdaterat planen.
Det förslag till Strategiplan för VA inom MTG från 2011, vilken utgör bilaga 1
till VA-planen, är bilagt för att beskriva status på befintliga anläggningar. Det
är endast där statusbedömningen är annorlunda mot då anläggningen
omnämns i den nu framtagna VA-planen, VA-plan MTG 2016-2026.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 11 oktober 2016, § 182
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, punkt 6
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 207
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 370
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
VA-plan MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) 2016-2026,
version 2016-09-19.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Karl-Johan Gustafson (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Anna-Karin Holgersson (S): Tillägg "med undantag av förslagen till höjning av
anläggningsavgiften" till beslutet.
Beslutsgång för Anna-Karin Holgersson (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anna-Karin
Holgerssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
antar yrkandet.

Expedieras till;
Mariestads kommun

Gullspångs kommun
Författningssamlingen

Ekonomikontoret

Kommunsekreterarna

Tekniska nämnden
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Dnr KS 2015/0228

Justering av avgifterna i Vatten- och avloppstaxan
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige höjer brukningsavgifterna (§§ 14-22) iVatten- och avloppstaxan (Va-taxan) med 3 % och anläggningsavgifterna (§§ 5-13) med
20 % från och med den 1 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 11 oktober 2016 att rekommendera kom-

munfullmäktige i Töreboda att:
1. Höja brukningsavgifterna (§§ 14-22) i Va-taxan med 3% från och med den
1 januari 2017.

2. Höja anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i Va-taxan med 40 % från och med
den 1 januari 2017.
Brukningsavgifter

VA71lektivethar i dagsläget en ekonomi i balans vilket betyder att VA-kollektivet är självfinansierande. De driftkostnader som verksamheten har finansieras genom de brukningsavgifter kollektivet tar in från abonnenter. Brukningsavgifterna ska täcka samtliga driftkostnader som verksamheten har, det

vill säga även de kapitaltjänstkostnader som finns och uppstår till följd av de
investeringar som gjorts och görs. Avskrivningstiden på VA-investeringar är
långa, i genomsnitt 3 3 år. I dagsläget har VA-kollektiveti Töreboda komrnun
årliga avskrivningar på cirka 3,9 mi5oner kronor och har därför råd att återinvestera för samma summa varje år utan att öka avskrivningskostnaderna.
För att återinvestera på ett ansvarsfullt sätt i VA-kollektivets anläggningar
krävs en årlig investeringstakt om cirka 11,5 miljoner kronor vilket också
verksamheten blivit tilldelad i årlig investeringsram. Detta innebär att kollektivets avskrivningskostnader ökar med drygt 200 000 kronor per år. Till
detta tillkommer också räntekostnader på ungefär lika mycket. För att tillföra
verksamheten ytterligare 400 000 kronor i driftmedel behöver brukningsavgifterna höjas rned cirka 2,1 %.
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Utöver detta finns behov av att tillföra mer driftmedel i verksamheten inför

2017 för att möta den kostnadsutveckling som förutses i statistiska centralbyråns konsumentprisindex (KPI). KPI har utvecklats under 2016 från januari till augusti med drygt 1 %. Verksamhet Teknik föreslår därför att brukningsavgifterna höjs med totalt 3 % från och med den 1 januari 2017.
Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna i Va-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala Va-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att
ordna den allmänna Va-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för
en normalvilla cirka 78 000 kronor i Töreboda kommun (att jämföra med
Mariestad och Gullspång där avgiften ligger på drygt 100 000 kronor och en
höjning med 35 % är planerad) samtidigt som genomsnittskostnaden för det
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt
högre än så.

Fö5ande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i aktuella projekt inom MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner) :
Enstaka nyanslutning i Sjöängen, Mariestad cirka 140 000 kronor per fastighet
Enstaka nyanslutning i Kärret, Gullspång cirka 250 000 kronor per fastig*

*

het
*

*

Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan cirka 200 000 kronor per fastighet
Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad cirka 220 000 kronor per fastighet

Kostnaden för dessa anläggningsarbeten ski5er sig mer från område till område än från kommun till kommun.

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur
stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än
50 % per år för att räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet Teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i
Töreboda kommuns Va-taxa som ett första steg höjs med 40 % från och med
den i januari 2017. Med den föreslagna höjningen finns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter nås inte vilket betyder att VA-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt förekommande
bland Sveriges kommuner.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 11 oktober 2016, § 188
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 208
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 371
Kommun«Ayrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige höjer brukningsavgifterna (§§ 14-22) iVatten- och avloppstaxan (Va-taxan) med 3 % och anläggningsavgifterna (§§ 5-13) med
20 % från och med den 1 januari 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mattias Faleke (V): Avslag på höjningen av anläggningsavgifterna.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mattias
Falekes (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Gullspång kommun
Mariestads kommun
Ekonomikontoret

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0223

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag
till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma mi5ö- och
byggnadsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2017.
2. KommunfullmäktigeuppdrartillkommunensrepresentanteriMTG
Skaraborgs styrgrupp att ta med sig frågan om att revidera samverkansavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna en gång per mandatperiod.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera
förslagen till samverkansavtal och reglementen för mi5ö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.
*

*

*

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt administrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen
enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka cit
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de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för antagande med undantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämnden, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först avvaktaS.

Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta;

ii att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för miljöoch byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
*

att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 3

Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 157
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 292

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, punkt 5

Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 209
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 372
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens representanter i MTG Skaraborgs styrgrupp att
ta med sig frågan om att revidera samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna en gång per mandatperiod.
Expedieras till;
Miljö- och byggnadsnämnden
Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Författningssamlingen
Ks presidium
Kommunchefen

Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0224

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma Tekniska nämnden
att gälla från och med den 1 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bIand annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma tekniska nämnden. MTG
Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
*

*

*

att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera

förslagen till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglernenten inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt administrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen
enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka ut
de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för antagande med undantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämnden, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först avvaktas.
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Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta;
* att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för mi5öoch byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.
*

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 158
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 293
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, punkt 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 210
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 373
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma tekniska nämnden att
gälla från och med den 1 januari 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0222

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
IT-nämnden

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden att gälla
från och med den 1 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden. MTG
Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommiin att revidera
förslagen till samverkansavtal och reglementen för mi5ö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.
*

*

*

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt administrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen
enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka ut
de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för antagande med ?indantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämnden, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först avvaktas.
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Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta;
* att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för mi5öoch byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.
*

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 161
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 296
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, punkt 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 211
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 374
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden att gälla
från och med den 1 januari 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
IT-nämnden

Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0225

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
Lönenämnden

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden att
gälla från och med den 1 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden. MTG
Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
*

*

att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera
förslagen till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt

Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
*

att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 uppdra åt administrativa chefen att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen

enligt de synpunkter som lämnades vid sammanträdet och därefter skicka ut
de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna för antagande med undantag av samverkansavtalet och reglementet för lönenämnden, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först avvaktas.
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Styrgruppen beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta;
* att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för mi5öoch byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden
(med de justeringar lönenämnden föreslår) och
att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017.
*

Administrative chefen Ola Blomberg meddelar den 3 november 2016 att det
inte blev några ändringar ilönenämndens dokument vid nämndens sammanträde den 1 november 2016.

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 162
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 297
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, punkt 5
Lönenämndens protokoll den 1 november 2016, § 4
Administrative chefens e-postmeddelande den 3 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 212
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 375
Lönenämnden beslutades den 1 november 2016 att godkänna samverkansavtalet och reglementet med de ändringar som lönenämnden har kommit fram

till. Ändringarna läggs som en bilaga till lönenämndens protokoll. För reglementet är det inga ändringar.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden att
gälla från och med den 1 januari 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Lönenämnden

Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0270

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gempnra
Nämnden för ekonomiadministration

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma Nämnden för ekonomiadministration att gälla från och med den 1 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen har upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för
gemensam ekonominämnd (Nämnden för ekonomiadministration).
Nämnden för ekonomiadministration beslutade den 29 september 2016 att
tillstyrka upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden för ekonomiadministration.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 17 december 2007, § 103
Ekonomichefens förslag till samverkansavtal och reglemente för gemensam
Ekonominämnd

Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 29 september 2016,
§21

Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 213
Ekonomichefens e-postmeddelande den 17 november 2016
Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 17 november 2016, § 31
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 376
Ekonomichefen meddelar att Nämnden för ekonomiadministration den 17

november 2016 beslutat om fö5ande ändring i förslaget till reglemente. I § 10
Inkallande av ersättare, stryks andra meningen. (Om ledamoten inte kan kalla
ersättare ska ledamoten anmäla detta till värdkommunen som i så fall ska

kalla ersättare.)
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Nämnden för ekonomiadministration föreslår kommunfullmäktigeförsamlingarna i Töreboda respektive Gullspångs kommun att anta upprättat förslag
till reglemente för gemensam ekonominämnd.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma Nämnden för ekonomiadministration att gälla från och med den 1 januari 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Nämnden för ekonomiadministration
Ekonomikontoret

Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2013/0113

Besvarande av återremitterad motion om utveckling av den kommunala hälso- och sjukvården
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av den muntliga och skriftliga
informationen och anser motionen besvarad med kommunchefens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att remittera en motion av

Anne-Charlotte Karlsson (S), Lars-Åke Bergman (S) och Kenneth Carlsson (S)
om utveckling av den kommunala hälso- och sjukvården, bilaga, till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås att Töreboda kommun gör en
långsiktig och flerårig plan vad gäller resurser för den kommunala hälso- och
sjukvården, bland annat för bemanning, utbildning och kompetensutveckling.
Det föreslås vidare att Töreboda kommun gör en plan för hur kommunen kan
fortsätta att samverka med regionens hälso- och sjukvård för att utveckla
hemsjukvården och möta medborgarnas förväntningar på sjukvård i hemmen.

Den kommunala hemsjukvården (hälso- och sjukvård) liksom hemtjänsten
(service och personlig omvårdnad enligt Socialtjänstlagen) isärskilt och ordinärt boende förändras i en ständigt pågående process. Förändringen för
kommunen har och kommer att innebära både ökningar och minskningar.
Antalet personer som har behov och rätt till kommunal hemsjukvård har till
exempel minskat under den senaste femårsperioden. För hemtjänst har antalet inte ökat, trots att antalet äldre är fler. För de som behöver hemsjukvård
och hemtjänst har behovet i genomsnitt ökat. Den förändringen ställer hela
tiden krav på kompetensutveckling både i praktiskt arbete, men också i bemötande.

Vad vi kan se i Töreboda är att sjukhusvistelser minskar, antal i kommunal
hemsjukvård är oförändrat, olämpliga läkemedel med mera till äldre minskar, vården i livets slut blir bättre och många fler vill och får dö hemma, antal
fall minskar med mera. Den här utvecklingen har skett med en nästan
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oförändrad personalresurs. Antalet personer med hemtjänst är oförändrat,
men hemtjänsttiden per person ökar. Totalt sett är det en positiv utveckling.

Äldre blir mer självständiga och större andel av vård och omsorg sker i det
egna hemmet.
Ovanstående kortfattade beskrivning innebär enligt socialchefens mening
följande:
a. Det är vare sig lämpligt eller möjligt att göra en långsiktig och flerårig
plan vad gäller bemanning. Beredskap i flerårsplanen genom avsättning
av resurser för vård och omsorg på grund av att antalet äldre ökar bör
däremot göras. Den faktiska utvecklingen får sedan visa hur mycket av
avsättningen som behöver avropas.
b. Plan för kompetensutveckling och utbildning finns redan i verksamheten.
En del av den styrs från staten, en del från regional eller delregional nivå.
Behov av kommunala medel utöver det som tillskjuts från stat och region
bör behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Det finns beslutade
grundkrav på formell och personlig kompetens i verksamheten, vilket påverkar både rekrytering och fortbildning. Utbildning och fortbildningsfrågor planeras och verkställs också genom VO-college.
C.
Plan och faktisk verksamhet vad gäller samverkan med Västra Götalandsregionen finns redan och är både omfattande, bra och i positiv utveckling.
En ny lokal plan för bara Töreboda kommun finns det inget behov av. Det
finns för närvarande stora personalbrister inom psykiatrin, vilket är känt
och många arbetar med att försöka lösa problemen.

Socialchefen konstaterar att mycket av den utveckling som sker och har skett
inom detta område inte är tillräckligt känt bland lokala politiker och allmänhet. Den bristen måste åtgärdas. Som en deli den informationsspridningen
bifogas dokument som beskriver det pågående samverkansarbetet för målgruppen äldre.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att återremittera
ärendet 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 den 21 januari 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta information muntlig och/eller skriftlig, för förtroendevalda om den nuvarande kommunala hälso- och sjukvården och om
tänkbar utveckling inom området.
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Kommunchefen föreslår, i tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016, kommun-

fullmäktige besluta att uppdraget om muntlig och skriftlig information godkänns och motionen är därmed besvarad. Kommunchefen skriver att muntlig
och skriftlig information i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har
redovisats bland annat vid fö5ande tillfällen:
Kommunstyrelsen den 7 september 2016, § 270: Information om förslag
till n37tt hälso- och sjukvårdsavtal med mera.
Kommunfullmäktige den 26 september 2016: Det goda livet för mest sjuka
äldre i Västra Götaland, Handlingsplan 2016-2018.
Muntlig information till kommunstyrelsen med anledning av planer på
*

*

*

Närvårdscentrum i MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommu*

ner) i juni och september 2016.
Regelbunden information till och dialog med vård- och omsorgsutskottet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 49
Socialchefens tjänsteskrivelse den 3 november 2014 med bilagorna Motionen, Baskrav för omvårdnadspersonali MTG, Vårdsamverkans organisation,
Representation i vårdsamverkansgrupperna, Uppdragshandling för samverkansgrupp äldre, Handlingsplan "Det goda livet" i VG, Aktivitetsplan
Skaraborg 2014, Projekt mobil närvård i Skaraborg - projektorganisation och
Inbjudan till inspirationsdag 11 november 2014
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 november 2014, § 239
Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 341
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 155
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 januari 2015, § 7
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 214
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 377
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av den muntliga och skriftliga
informationen och anser motionen besvarad med kommunchefens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Thorsell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf§ 142/16

Expedieras till;
Kommunchefen
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Motion till kommunfullmäktige om utveckiing av den kommunala hälso- och sjukvården
Enligt vår bestämda uppfattning har vi en mycket väl fungerande kommunal hälso- och

sjukvård i vår kommun.

Alltfler äldre, även multisjuka, vill bo kvari sina hem. Utvecklingen inom sjukvården betyder
att alltmer avancerad behandling kan göras i hemmen. Vårdtiderna på sjukhus kan antas bff
allt kortare. Medborgarna kommer ökande omfattning att förvänta sig att få en trygg och

säker hemsjukvård.

Vår kommun måste «:Wrför planera för förändringar inom den korrimunala häiso- och
sjukvården med de nya behandlingsmetoder som hela tiden utvecklas.
Vi föreslår

att Töreboda kommun gör en långsiktig och f)erårig plan vad gäller resurser för den
komrnunala hälso- och sjukvården, bl a för bemanning, utbildning och kompetensutveckling,
samt att Töreboda kommun gör en plan för hur kommunen kan fortsätta att samverka med
regionens hälso- och siukvård för att utveckla hemsjukvården och möta medborgarnas

förväntningar på sjukvård i hemmen.

/
Töreboda 2013-05-27
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Dnr KS 2014/00175

Besvarande av återremitterad motion om lokaler för Allaktivitets-

hus/Ungdomens hus
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus och godkänner förslaget om ökad användning av
Fritidsgården Loftet.
2.

Kostnaderna för åren 2016 och 2017, 10 000 kronor respektive 70 000
kronor, finansieras genom omfördelning från statligt tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen.

3.

Kostnaderna från och med år 2018 tas upp i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus, bilaga. I motionen föreslås att man skyndsamt utreder en lämplig lokal för ett Allaktivitetshus/Ungdomens hus och att kostnaden för lokal och personal tas fram och inarbetas i budgeten.
Motionen belyser att det finns ett stort behov av fritidssysselsättning för att
motverka att ungdomar kommer på glid. I ett Allaktivitetshus /Ungdomens
hus ska lite äldre ungdomar/vuxna kunna träffas under drogfria förhållanden
för att till exempel öva med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. Personal som har ansvar behöver finnas på plats. Kostnaden för lokal är osäkert
då det är svårt att hitta ledig och lämplig lokal centralt. Kostnad för personal,
75 %, är cirka 300 000 kronor/år, vilket det inte finns utrymme för i nuvarande budget utan behöver skjutas till i kommande budget. Den senaste tiden
har kommunen ställts inför nya utmaningar när det gäller att ta hand om den
ökade flyktingströmmen. Behovet att ha en samlingsplats finns även hos
dessa grupper.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för utredning om kommunen redan i år kan tillskjuta
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medel till verksamhet och lokalhyra för ett Allaktivitetshus/Ungdomens hus.
Pengarna tas ur de extra statsbidrag som kommunen erhållit för 2016.
Förslag till nya aktiviteter på fritidsgården Loftet
För att ge unga och unga vuxna möjligheter till fler fritidsaktiviteter under
drogfria förhållanden föreslås att verksamheten på fritidsgården Loftet på
försök succesivt utökas från november 2016 och under 2017.

Lokalkostnaden beräknas inte bli högre 2016 eller 2017. Kostnaden för personal och övrigt beräknas öka med 10 000 kronor år 2016 och med 70 000
kronor år 2017. I budgetprocessen för 2018 års budget och plan 2019 - 2020
ska omfattningen av utökad användning av Fritidsgården ingå. Finansiering i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-24, § 40.
Fritidsgårdens personal har under hösten 2016 föreslagit att nya aktiviteter
provas för att utveckla och utvidga verksamheten. Fler unga kan erbjudas
sysselsättning och aktiviteter någon dag i veckan, vilket särskilt bör riktas till
dem som inte är aktiva i idrottsföreningar. Det är också ett försök att få fler
flickor intresserade av fritidsgårdens verksamhet. Idag är det övervägande
pojkar som besöker fritidsgården.
Möjligheter finns också att under dagtid ordna aktiviteter och kurser för
andra målgrupper i fritidsgårdens lokaler. Då utnyttjas befintliga lokaler och
kostnaderna blir främst för personali de fall det krävs någon form av tillsyn
eller värd för verksamheten.

Fritidsgårdens nuvarande öppettider är:
Onsdag och fredag klockan 17.00-21.00,
Lördagar klockan 17.00-22.00.

Öppettiderna är åldersindelade. Klockan 17.00-19.00 (ålder 10 till 19 år) och
från klockan 19.00 till stängning (ålder 12 till 19 år).
Förslag november - december 201 6:
Prova två fredagar att ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år,
och då utöka tiden till klockan 23.00. En extra personal klockan 17 - 23.
Två "tjejkvällar" för alla men i syfte att särskilt få våra nyanlända tjejer
att komma till Loftet. Två personal fyra timmar per kväll.
*

*

Befintlig personal kan utöka sin arbetstid och arbeta på dessa utökade öppettider men vid något tillfälle kan det behövas tas in extra resurser. Kostnaden
vecka 46-50 för personal och övrigt beräknas öka med 10 000 kronor.

?Justerare
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Förslag 201 7:
En fredag i månaden ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år
*

och då utöka tiden till klockan 23.00.
*

*

En "tjejkväll" i månaden för alla men i syfte att få särskilt våra nyanlända
tjejer att komma till Loftet.
Loftet öppet en dag i veckan från klockan 15.00-17.00 för någon valfri
aktivitet. En personal arbetar.

Kostnaden år 2017 för personal och övrigt beräknas öka med 70 000 kronor.

Övriga aktiviteter under dagtid skulle kunna anordnas av olika föreningar
och då står de som ansvariga för den verksamheten. Ingen kostnad beräknad.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, § 135
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 december 2014, § 136
Barn- och utbildningschefens och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse den
15 oktober 2015

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 34
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 91
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 168
Kommunchefens och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse den 8 november
2016

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 118
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 383
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus och godkänner förslaget om ökad användning av
Fritidsgården Loftet.
Kostnaderna för åren 2016 och 2017, 10 000 kronor respektive 70 000
kronor, finansieras genom omfördelning från statligt tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen.
Kostnaderna från och med år 2018 tas upp i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020.
Bilaga Kf§ 143/16
*

*

*

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kommunchefen

Ekonomichefen

Ekonomiberedningen

;
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Mariana Frankfö
r

Från:
Skickat:

Anne-Charlotte Karlsson <lotta bun@hotmail.com>
den 11 november20l42l:40
Mariana Franken
Motion för att ta fram lokaler för Allaktivitets h

Till:

Ämne:

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

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

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

,= Lokal som då var tänkt var en del av Vårdcentralens källare ( gamla hjälpmedel centralens lokal ) Härskulle man
kunna repa med sina musikband, ha kurser e!ler bara träffas. En personal som har ansvar behöver finnas på plats.
Därför föreslår jag.

< Att man utreder skyndsamt en lämplig lokal för detta Att kostnaden för lokal och personal tas fram Att detta
inarbetas i budgeten

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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Dnr KS 2016/0321

Motion om webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) har lämnat in en motion om
webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges sammanträden, bilaga. I motionen yrkas att;
kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas och finnas
tillgängliga på Töreboda kommuns hemsida,
webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdning
och strömmande lyssning för smartphones, surfplattor, och
*

*

motsvarande,
*

*

webbsändningen ska omfatta 5ud- och bild,
webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens
5udanläggning förklarats godkänd samt sessionssalens möblering setts
över.

Kostnaden för detta tas från kommunfullmäktiges egen budget vilken
eventuellt kan behöva utökas för detta ändamål.

Bilaga Kf § 144/16

Expedieras till;
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

Utdragsbestyrkande
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Motion am. webbsändnim?. radiosändnim. samt streaming av

kommunfullmäktiges sammanträden.

En fömtsättning för folkstyre är att folket kan skaffa sig information som underlag :för sina
val.

Det är ytterst viktigt att politiken finns tiklgänglig när medborgaren har möjlighet att fö del av
den.

D.v.s. om medborgarna inte har möjligheten att besöka kormnunfullmäktige ska kommunen
kunna erbjuda att sarnmanträdet finns tillgängligt ändå.
På så vis tror vi dels att intresset att engagera sig politiskt ökar samt att vi stärker fullrnäktiges
roll och dessutom kan våra kommuninvånare få insyn i den politiska debatten.
Om man tittar på våra samarbetskommuner Mariestad och Gullspång så ligger de steget före
oss och sänder redan via webb och radio, nu tycker vi att det är Törebodas tur och föreslår
därför

ATT:

* kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas och finnas tillgängliga på Törebodas
kommuns hemsida

* webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdning och strömmande
lyssning för smartphones, surfplattor och motsvarande.
* webbsändningen ska omfatta ljud- och bild
* webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens 5udanläggning förklarats
godkänd samt sessionssalens möblering setts över.
Kostnaden för detta fös från kommunfullmäktiges egen budget vilken ev kan behöva utökas för
detta ändamål, i sann demokratisk anda.

161219

Vänsterpartiet Töreboda gm
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Mattias Faleke
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Dnr KS 2016/0289

Besvirinde av interpellation om redovisning av partiernas underlag
för utbetalning av partistöd
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 130, medge AnneCharlotte Karlsson (S) att ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) om redovisning av partiernas underlag för utbetalning av partistöd, bilaga a.
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Bengt
Sjöberg (M) interpellationen, bilaga b.
Bilaga a och b Kf§ 145/16

lusreraye

Utdragsbestyrkande
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Mariana Frank6n
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Från:

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

Skickat:

den 26 november 2016 18:25

Till:

Bengt S)öberg', Mariana Frankfö; Lars-Åke Bergman; Hans Thorsell
Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande

Ämne:

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Nya regler gäller för det kommunala partistödet från och med
2 014-2 018.

I och med det, så blev varje parti skyldig att till kommunen lämna en redogörelse, verksamhetsberättefse inom
angiven tid. Detta för att ha rätt till att partistödet skall delas ut.
l regionen fick regionstyrelsen ta del av samtliga verksamhetsberättelser och de godkändes där. Sedari vidare till
regionfullmäktige för godkännande .

Därför önskar jag svar på när kommunstyrelsen / kommunfullmäktige skall få ta del av dessa redogörelser.
Då de är offentliga och inte har redovisat ännu?
Har man i Töreboda delat ut stödet till samtliga partier för 2015 ?
Töreboda 161128

Anne-Charlotte Karlsson, Socialdemokraterna
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Svar på intsrpellation ställd as.i Ann-Charloi:te Karlssori ang. raglar för det !<ommuriaia
partistödst.

Enl. de regler som Töreboda kommunfullmäktige antog 2014-05-26 (kf § 59/14 , bil. a, § 4) skall
redovisning och granskning ske enl. följande :

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 2 kap.9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska
fogas ett granskningsintyg.

Således finns inget krav på att kommunstyrelsen och inte heller kommunfullmäktige ska godkänna
redovisningen.
Redovisningarna är offentliga och finns att ta del av för var och en som är intresserad.
Samtliga partier har lämnat in redovisning och erhållit partistöd för 2015

Töreboda 2016 12 08
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Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr KS 2014/0154

Fyllnadsval av ledamot av kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser Berit Bergman (S) till ledamot av kommunstyrelsen och Ewa Ewaldson (S) till ersättare (efter Berit Bergman) för resterande
del av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 131, att bevilja
Anna-Karin Holgersson (S) entledigande från uppdragen som ledamot av
kommunstyrelsen och som ledamot av Utbildnings- och kulturutskottet från
och med den 1 december 2016 och att frågan om fyllnadsval av ledamot av
kommunstyrelsen tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S) : Berit Bergman (S) utses till ledamot och Ewa Ewaldson
(S) till ersättare.

Expedieras till;
Berit Bergman
Ewa Ewaldson

Kommunstyrelsen
Lönekontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

?Justerare
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Kf§ 147

Tack och julhälsning
Tillträdande oppositionsråd Kenneth Carlsson (S) tackar avgående opposi-

tionsråd Lars-Åke Bergman (S) för det arbete han nedlagt som kommunalråd
och oppositionsråd och överlämnar en gåva.

Kommunfullmäktiges ordförande tackar Lars-Åke Bergman (S) för det arbete
han nedlagt i kommunen samt tillönskar ledamöter och ersättare en God Jul

och ett Gott Nytt År. Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Anne-Marie
Lundin (M) tillönskar på ledamöternas vägnar ordföranden detsamma.

?Justerare
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