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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 29 november 2010, kl. 17.00-18.25, 18.40-19.00,
19.30-20.35, 20.40-20.55 och 21.00-21.20

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Hans Thorsell (S), Pernilla
Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Wivie
Thornell-Johansson (C), Lars-Göran Asp (V), Jan-Erik Rosander (S), Mikael
Faleke (M), Berit Bergman (S), Peter Sporrong (SD), Göran Johansson (C), Bo
Andersson (S), Ursula Evje (FP), Gunnar Welin (M), Anita Andersson (S),
Marianne Asp-Henrysson (C), Jonas Fällström (MP), Marlene Näslin (M),
Kenneth Carlsson (S), Lalla Åberg-Dahlin (V), Linda Ludvigsson (S), Anders
Benjaminsson (C), Magnus Dimberg (M), Ulf Andersson (S), Allan Jakobsson
(C) och Malin Svantesson (S).

Övriga närvarande

Malin Bengtsson (M), Peter Friis (M), Johan Cord (S), Malin Markusson (S),
Anita Steijer (S), Peter Granath (S) och Mikael Nilsson (V), ersättare
Christina Olsson, ekonomichef, § 120-127, Ingegerd Karlsson, vice ordförande
revisionen, § 120-131, Tommy Sandberg, kommunchef och Mariana Frankén,
kommunsekreterare

Justerare

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

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 120-142

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………
Mariana Frankén

Ordförande

………………………………………………………………………………….
Hans Thorsell

Justerare

……………………………………………………………………………………..
Karl-Johan Gustafson
Anne-Charlotte Karlsson

_______________________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2010-11-29

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
…………………………………………………
Agnetha Andersson

_______________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-29

188

Kf § 120

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karl-Johan Gustafson
(C) och Anne-Charlotte Karlsson (S).
Det tillkännages, att protokollet justeras måndagen den 6 december 2010
klockan 16.00 på Kommunhuset.
_____
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Dnr KS 2007/0006

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Majoritetens förslag på ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljöoch byggnadsnämnden tas upp till behandling vid dagens sammanträde.
Ärendet
Ordföranden meddelar att ärendena nummer 24 Val av kommunstyrelse 20112014, 25 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, 26 Val av ledamot och ersättare i nämnden för löneadministration och 28 Val till Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige 2011-2014 utgår från föredragningslistan vid dagens sammanträde. En anhållan om entledigande från kommunala förtroendeuppdrag tilläggs om så beslutas. I en paus
genomförs val av ombud till Sveriges Kommuners och Landstings kongress.
Yrkanden
Bengt Sjöberg (M): Även ärendena nummer 20 Val av ledamöter och ersättare i
tekniska nämnden och 22 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utgår.
Jan-Erik Rosander (S): Avslag på Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Lars-Åke Bergman (S): Majoritetens förslag på ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden tas upp till behandling vid
dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande och Bengt
Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar Lars-Åke
Bergmans yrkande.
_____
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Nästa sammanträde
Ordföranden meddelar att presidiet beslutat att ändra dag och tid för kommunfullmäktiges nästa sammanträde till måndagen den 13 december 2010 klockan
17.00 (istället för den 20 december).
_____
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Expediering:
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2009/0159

Begäran om investeringsmedel för spillvattenledning
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar de föreslagna investeringsmedlen 1 800 000 kronor för anläggande av spillvattenledningen. Investeringen finansieras genom
likvida medel.
Ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att bevilja investeringsmedel med 1 800 000 kronor för anläggande av spillvattenledning längs
väg 202 i samband med att gatuavdelningen anlägger gång- och cykelväg samt
ridväg till Moskogen. Kapitaltjänstkostnaderna täcks av skattebidrag tills fastigheter ansluts till ledningen. Då övergår kapitaltjänstkostnaderna till VA-avdelningen.
I planeringsarbetet för gång- cykelväg samt ridväg till Moskogen har inte VAavdelningen varit delaktig, vilket gör att investeringsmedel saknas för att kunna
anlägga spillvattenledning. Nyttan med att lägga spillvattenledning är att på
sikt, i en första etapp ansluta cirka 20 fastigheter som idag har enskilda avlopp
samt är belägna inom skyddsområdet för vattentäkten. Flertalet av dessa avlopp
är inte godkända. Det är även möjligt att fånga upp fler fastigheter längs väg
202. De fastigheter som omnämns ligger utanför verksamhetsområdet, men kan
anslutas om en utvidgning av området sker eller om utbyggnad sker i privat
regi (till exempel Karlskronamodellen). Kostnaden är beräknad till 1 800 000
kronor om det görs nu, och om ledningen ska läggas vid ett senare tillfälle
2 800 000 kronor. Då ledningen ligger utanför verksamhetsområdet och initialt
inte ger några intäkter som är till nytta för VA-kollektivet, får tillkomsten av
ledningen betraktas som landsortsutveckling.
VA-chef Kenneth Jensen lämnade en redogörelse i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2010.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 6 oktober 2010, § 238
Ekonomichefens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2010
Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2010, § 174
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Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
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Expediering:
Överförmyndaren
Överförmyndarens ersättare
Ekonomiavdelningen
Lönekontoret
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Dnr KS 2010/0123

Arvode till överförmyndaren nästa mandatperiod
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
I driftbudget 2010 och flerårsplan 2012-2013 ökas anslaget till överförmyndarverksamheten med 58 000 kronor.
Ärendet
Överförmyndaren föreslår att 187 800 kronor budgeteras till överförmyndarorganisationen kommande mandatperiod fördelat enligt följande; arvode till
överförmyndaren 25 % (av kommunalrådets arvode), 132 000 kronor,
ersättaren 5 %, 26 400 kronor och övriga kostnader 29 400 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2010 om arvodesbestämmelser
mandatperioden 2011-2014. Av bilaga 2 till beslutet framgår att det fasta årsarvodet 2011 till överförmyndaren är 17 %, 89 760 kronor och till biträdande
överförmyndare 2 % 10 560 kronor.
Överförmyndaren har jämfört kostnaderna för Töreboda kommuns överförmyndarorganisation, 135 000 kronor med följande;
Vid samarbete med Mariestad, 207 000 kronor. Kostnad för egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd tillkommer.
Överförmyndare i Samverkan, Skövde, enligt budget 2010 betalar
Hjo kommun
220 000 kronor
Karlsborgs kommun
169 500 kronor
Tibro kommun
265 000 kronor
Gullspångs kommun
134 000 kronor
Götene kommun
158 400 kronor
Vid årsskiftet 2010 hade Götene och Töreboda lika många aktiva ärenden.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 maj 2010, § 54
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 27
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 184
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Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2010/0111

Äskande om medel för att klara barnomsorgen samt lokaler
för evakuering av förskolan Kastanjen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
I driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013 ökas anslaget till barn- och
ungdomsverksamheten med 1 342 000 kronor avseende en ny förskoleavdelning.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om medel till moduler för 1,5 förskoleavdelning, för placering vid förskolan Kornknarren från den 1 januari 2011,
samt till 4,5 tjänst. Detta i första hand för att klara kön till barnomsorgen, samt
för att ha lokaler till evakuering av förskolan Kastanjen.
Ärendets beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll den 25 augusti 2010,
§ 62.
Arbetsutskottets protokoll den 6 oktober 2010, § 234
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 oktober 2010
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2010
Fastighetschefens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2010
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 28
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 185
Arbetsutskottet beslutade den 6 oktober 2010 att remittera ärendet till budgetberedningens möte den 27 oktober 2010 och att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med tekniska förvaltningen undersöka möjligheterna att använda Polisstationen för barnomsorgsverksamhet. En kostnadsberäkning måste göras vad gäller både iordningställandet av lokalen samt beräknad driftskostnad. Denna kostnadsberäkning bör ske i samråd med ekonomienheten. Kostnadsberäkningen måste vara klar senast den 22 oktober. En
dialog bör också ske med socialförvaltningen i ärendet.
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Barn- och utbildningsförvaltningen anger att förvaltningen ställer sig positiv till
barnomsorg i lokalerna som tidigare inrymt polisstation. Driftkostnaden för den
pedagogiska verksamheten kostnadsberäknas till sammanlagt 2 242 000 kronor.
Därtill kommer kostnader för hyra, värme, vatten el, sophämtning, etcetera, vilket måste kostnadsberäknas av tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen beräknar evakueringskostnaderna för förskolan
Kastanjen, genom inhyrning av moduler, till 2 400 000 kronor. Förvaltningen
föreslår att evakueringslokalerna placeras på fastigheten Skolläraren 11,
Centralskolan, väster om idrottshallen alternativt på fastigheten Björkäng 8:4,
parkområde väster om Vårcentralen. Tekniska förvaltningen skriver att innan
definitivt beslut fattas om evakuering av Kastanjen bör möjligheterna att evakuera förskoleavdelningar till Bergmansgården slutligen utredas.
Fastighetschefen anger att fastighetsavdelningen med de oklarheter som finns
inte kan redovisa någon prisuppgift för förändring av verksamheten i före detta
polisstationen förrän senast 1 november 2010.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S), Karl-Johan Gustafson (C), Linn Brandström (M) och
Anne-Charlotte Karlsson (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen

Kf § 126

Dnr KS 2010/0044

Underhåll och upprustning av övriga lokaler i simhallen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att undersöka om det går att
omdisponera driftsbudgeten för 2011 så att det går att göra de mest akuta renoverings- och underhållsåtgärderna av övriga lokaler i samband med renoveringen av simhallen.
Ärendet
Tekniska nämnden föreslår att tillfälle tas att även underhålla och upprusta övriga lokaler inom simhallen i samband med renoveringen av simhallen. Fastighetsavdelningen har gjort en sammanställning av behövliga åtgärder i duschrum, omklädningsrum, solarier och simhall. Kostnaden för underhåll och upprustning beräknas uppgå till ca 1 200 000 kronor.
Ärendets beredning
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-14
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 12 oktober 2010, § 136
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 30
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 187
_____
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Expediering:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Kommunchefen
Ekonomichefen
Sekreteraren
Kf § 127

Dnr KS 2010/0008

Driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till driftbudget 2011 och
flerårsplan 2012-2013, § 60/10, med följande ändringar; Anslaget till överförmyndarverksamheten ökas med 58 000 kronor och anslaget till barnoch ungdomsverksamheten ökas med 1 342 000 kronor avseende en ny
förskoleavdelning, bilaga a. Flerårsplanen justeras på motsvarande sätt.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att slutligen justera
beloppen i budgeten enligt den sista budgetprognosen när den kommer i
december.

2

21 000 kronor av kultur- och fritidsnämndens budget avser kulturverksamhet i samlingslokaler i egen regi.

3

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en breddning av musikskolans verksamhet till en kulturskola.

4

Socialnämndens ram utökas med 295 000 kronor avsett för anhörigstödet
vilket tas ur resultatet.

5

Ambitionen är att under 2012 öka bemanningen i särskilt boende till 0,64
på samtliga avdelningar utom demensavdelningarna där bemanningen ökas
till 0,72. Genomförandet får emellertid anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna.

Reservation
Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Linn Brandström (M), Pernilla
Johansson (C), Anne-Marie Lundin (M), Wivie Thornell-Johansson (C),
Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Göran Johansson (C), Gunnar Welin
(M), Marianne Asp-Henrysson (C), Marlene Näslin (M), Anders Benjaminsson
(C), Magnus Dimberg (M) och Allan Jakobsson (C) reserverar sig mot beslutet
till förmån för kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beräkning av resurser sammanställt förslag till fördelning av nettoramar för driftbudget 2011 och flerårsplan 2012_______________________________________________________________________________________________
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2013 efter försäljningen till Riksbyggen, demografi, besparingar och ändrade
personalomkostnader.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att fastställa upprättat förslag
till fördelning av nettoramar för driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013
med följande ändringar;
Driftbudgeten
Prognosen för invånarantalet 2011 ökas till 9 230 invånare, vilket ger 3,2 miljoner kronor i ökade intäkter, resultatet försämras med 2 miljoner kronor och
lönekostnadens utveckling prognostiseras till 2 % (istället för 3), vilket minskar
utgifterna med 3,1 miljoner kronor. Beloppet för prognososäkerhet, skatter och
bidrag behålls. Detta ger sammanlagt ytterligare 8,3 miljoner kronor att fördela.
Dessa pengar används på följande sätt. Sparbetinget på 4,385 miljoner kronor
tas bort, kommunstyrelsen får 820 000 kronor till nya behov, barn- och utbildningsnämnden får 1,6 miljoner kronor framförallt till barnomsorg, socialnämnden får 1,5 miljoner kronor framförallt till äldreomsorg. Summa 8,305 miljoner
kronor. En notering görs att anhörigstödet om 300 000 kronor, vilket idag går
direkt till socialnämnden men från och med 2011 föreslås ingå i det samlade
statsbidraget till kommunen, även fortsättningsvis ska gå till socialnämnden, så
att inget ytterligare sparbeting läggs på socialnämnden genom denna förändring.
Flerårsplanen
I flerårsplanen beräknas invånarantalet enligt SCB:s prognos. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får 1 miljon kronor extra vardera 2012 och
2013. En miljon kronor tas från beloppet för prognososäkerhet skatter och bidrag och en miljon kronor tas från beloppet för inflation. I övrigt ändras förslaget till flerårsbudget enligt beslutet för driftbudgeten, bilaga.
Under 2012 ökas bemanningen i särskilt boende till 0,64 på samtliga avdelningar utom demensavdelningarna där bemanningen ökas till 0,72.
Ekonomichef Christina Olsson lämnar en redogörelse i ärendet.
Ärendets beredning
Budgetberedningens protokoll den 1 februari 2010, § 8
Budgetberedningens protokoll den 28 april 2010, § 17
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 21
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 85
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 60
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober, 2010, § 31
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 188
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Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta;
1 Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till driftbudget 2011 och
flerårsplan 2012-2013, § 60/10, med följande ändringar; Anslaget till överförmyndarverksamheten ökas med 58 000 kronor till 193 000 kronor och
anslaget till barn- och ungdomsverksamheten ökas med 1 342 000 kronor
avseende en ny förskoleavdelning, bilaga.
1 miljon till vardera Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden
som tas från prognososäkerheten. 1 miljon kronor ur finansieringsnettot
avsätts att tillsammans med delar av försörjningsstödet införa jobbgaranti
inom 48 timmar för personer boende i kommunen.
Flerårsplanen justeras på motsvarande sätt. Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att slutligen justera beloppen i budgeten enligt den sista
budgetprognosen när den kommer i december.
2 Socialnämndens ram utökas med 295 000 kr avsett för anhörigstödet vilket
tas ur resultatet.
3 Ambitionen är att under 2012 öka bemanningen i särskilt boende till 0,64
på samtliga avdelningar utom demensavdelningarna där bemanningen ökas
till 0,72. Genomförandet får emellertid anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Sammanträdet ajourneras 10-15 minuter. Bifall till
andra och tredje punkten i kommunstyrelsens förslag.
Marianne Asp-Henrysson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Johan Gustafson (C): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 21 000 kronor
av kultur- och fritidsnämndens budget avser kulturverksamhet i samlingslokaler
i egen regi. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en breddning av musikskolans verksamhet till en kulturskola.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och till Karl-Johan
Gustafsons (C) yrkande om kulturskola.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter (klockan 18.25–18.40).
forts. Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Bifall till budgetberedningens förslag.
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Propositionsordning för punkt 1 i kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke
Bergmans yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.
Propositionsordning för tilläggsyrkandet om kulturverksamhet i samlingslokaler
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-Johan Gustafsons
(C) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Propositionsordning för tilläggsyrkandet om kulturskola
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-Johan Gustafsons
(C) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 16 nej-röster för Lars-Åke
Bergmans (S) yrkande antar kommunfullmäktige Lars-Åke Bergmans (S) yrkande, se omröstningsbilaga, bilaga b.
Protokollsanteckning
Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Hans Thorsell (S), AnnaKarin Holgersson (S), Lars-Göran Asp (V), Jan-Erik Rosander (S), Berit
Bergman (S), Bo Andersson (S), Ursula Evje (FP), Anita Andersson (S), Jonas
Fällström (MP), Kenneth Carlsson (S), Lalla Åberg-Dahlin (V), Linda
Ludvigsson (S), Ulf Andersson (S), och Malin Svantesson (S) förbehåller sig
rätten att komma in med förslag till kommunfullmäktige när prognoserna anses
mer tillförlitliga och befolkningstalet är fastställt per den 1 november 2010.
Bilaga a och b Kf § 127/10
____
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Kf § 128

Dnr KS 2010/0044

Renovering av simhallen i Töreboda
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
5,3 miljoner kronor tas upp i 2011 års budget till renovering av simhallen.
Ärendet
Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande 2008-04-08, underrättelse
2009-01-16 samt vid besök på platsen och genom kommunens skrivelser 200902-26 respektive 2010-02-18 informerats om kommunens avsikt att under 2010
påbörja åtgärder med att bygga bort brister i den tekniska driften och förbättra
arbetsmiljön genom att byta vattenreningsanläggning i Töreboda simhall.
I samband med utredning av tekniska lösningar samt besiktningar av simhallen
och dess bassängkonstruktion uppmärksammades omfattande skador på betong,
armering samt kakel och klinker i bassängerna. Under sommaren tappades
vattnet ur bassängerna för att möjliggöra besiktning, provtagning och analys av
bassängens betongkonstruktion samt åtgärdsförslag.
För att åtgärda ovanstående har Tekniska förvaltningen sammanställt
förfrågningsunderlag och infodrat anbud för;
1) ombyggnad av vattenreningsanläggning
2) byggnadsarbete avseende renovering av bassängernas betongkonstruktion
inklusive kakel och klinker samt tillbyggnad av lokal för ny vattenrening.
För vattenreningsanläggningen har två anbud erhållits
För byggnadsarbetena har tre anbud erhållits.
Antagande av entreprenörer för vattenreningsanläggningen respektive byggnadsarbetena beslutades vid Tekniska nämndens möte 2010-10-12. Beslutet
gäller under förutsättning att Töreboda kommun beslutar om finansiering och
igångsättning av projektet.
Projektets totala kostnad beräknas uppgå till ca 10 500 000 kronor, inklusive
entreprenadkostnad, byggherrekostnad och oförutsett. Anslag i budget 2010
uppgår till 5 200 000 kronor. Detta innebär att anslag i budget 2011 bör uppgå
till 5 300 000 kronor.
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Ärendets beredning
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-14
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 12 oktober 2010, § 136
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober, 2010, § 32
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 189
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 30 minuter (klockan 19.00–19.30).
_____
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Kf § 130

Dnr KS 2010/0008

Investeringsbudget 2011-2013
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
(med undantag av tillägget av orden ”och förskolor” till rubriken ”Upprustning skolor” och sista stycket om uppdrag till tekniska nämnden)
Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till investeringsbudget 20112013, § 61/10, med följande ändring; 5,3 miljoner kronor tas upp i 2011 års
budget till renovering av simhallen. Det vill säga att kommunfullmäktige
beslutar om följande investeringar i budget 2011; (Investeringen Kastanjen
finansieras på annat sätt.)
2011
Total investeringsram
24,9 miljoner kronor
Summa investering 2011
28,5 miljoner kronor
Tekniska nämnden
Renovering av simhallen
Trafiksäkerhetsanpassning samt tillgänglighetsanpassning handikapp
Upprustning VA-ledningar
Upprustning skolor och förskolor
Töreshov ombyggnad omklädningsrum
Kommunhuset ny entré

5,3 miljoner kronor
1 miljon kronor,
2 miljoner kronor
4 miljoner kronor
4,5 miljoner kronor
2 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden

1 miljon kronor

Socialnämnden

1 miljon kronor

Kultur- och fritid
RFID (Radio Frequency Identification, identifiering med radiovågor) +självutlåning
Skateboardpark

0,7 miljoner kronor
0,2 miljoner kronor

Kommunstyrelsen
Centrumutveckling, gestaltningsprogram
Gästhamnen

1,7 miljoner kronor
2,7 miljoner kronor

Nämnden för ekonomiadministration

0,2 miljoner kronor

IT-nämnden
2,2 miljoner kronor
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Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att förbereda och anlägga
cykel- och ridvägen till Haboskogen med elbelysning. Pengarna till investeringen omfördelas ur tekniska nämndens investeringsbudget.
Reservation
Bengt Sjöberg (M), Linn Brandström (M), Anne-Marie Lundin (M), Mikael
Faleke (M), Gunnar Welin (M), Marlene Näslin (M) och Magnus Dimberg (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Ärendet
I flerårsplan 2011 angavs investeringsnivån för 2011 till 18 miljoner kronor.
Nämnderna har lagt fram förslag till investeringsbudget för sina respektive
områden.
Kommunledningskontoret beräknar den totala investeringsramen 2011 till 24,9
miljoner kronor.
Ärendets beredning
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 22
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 86
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 61
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 33
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 190
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 om följande investeringar i
budget 2011; (Investeringarna Kastanjen och Badhuset finansieras på annat
sätt.)
2011
Total investeringsram
23,2 miljoner kronor
Summa investering 2011
23,2 miljoner kronor
Tekniska nämnden
Trafiksäkerhetsanpassning samt tillgänglighetsanpassning handikapp
Upprustning VA-ledningar
Upprustning skolor
Töreshov ombyggnad omklädningsrum
Kommunhuset ny entré

1 miljon kronor,
2 miljoner kronor
4 miljoner kronor
4,5 miljoner kronor
2 miljoner kronor
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Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritid
RFID (Radio Frequency Identification, identifiering med radiovågor) +självutlåning
Skateboardpark
Kommunstyrelsen
Centrumutveckling, gestaltningsprogram
Nämnden för ekonomiadministration
IT-nämnden
Gästhamnen

1 miljon kronor
1 miljon kronor

0,7 miljoner kronor
0,2 miljoner kronor
1,7 miljoner kronor
0,2 miljoner kronor
2,2 miljoner kronor
2,7 miljoner kronor

Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Bengt Sjöberg (M): Förslaget till investeringsbudget ändras på följande sätt;
Upprustning VA-ledningar + 0,5 miljoner kronor Totalt 2,5 miljoner kronor
Kommunhuset ny entré
- 2,0 miljoner kronor Totalt 0 kronor
Gästhamnen
- 1,0 miljoner kronor Totalt 1,7 miljoner kronor
Inre miljö + ventilation
Kornknarren
+ 0,8 miljoner kronor Totalt 0,8 miljoner kronor
Energisparåtgärder
+ 0,7 miljoner kronor Totalt 0,7 miljoner kronor
Förstärkningsarbeten gator + 1,0 miljoner kronor Totalt 1,0 miljoner kronor
Karl-Johan Gustafson (C): Orden ” och förskolor” läggs till, till rubriken
”Upprustning skolor”.
Göran Johansson (C): I första hand att MTG Teknik förbereder och anlägger
cykel- och ridvägen till Haboskogen med elbelysning och i andra hand om man
skulle finna detta för kostsamt i drift i nuläget att MTG Teknik anlägger cykeloch ridvägen till Haboskogen med kabel för belysning och sätter fundament för
belysningsstolpar för senare montering av stolpar och idrifttagande samt att
pengarna till investeringen omfördelas ur tekniska nämndens investeringsbudget.
Propositionsordning för Bengt Sjöbergs yrkande
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bengt
Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning för Karl-Johan Gustafsons yrkande
Ordföranden ställer proposition på bifall och avslag på Karl-Johan Gustafsons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Propositionsordning för Göran Johanssons (C) yrkande
Ordföranden ställer proposition på bifall och avslag på Göran Johanssons (C)
yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Göran Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för avslag på Göran Johanssons (C) yrkande mot 20 nej-röster
för bifall till yrkandet antar kommunfullmäktige Göran Johanssons (C) yrkande, se omröstningsbilaga.
Bilaga Kf § 130/10
_____
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Kf § 131

Dnr KS 2010/0008

Finansiella mål 2011-2013
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till finansiella mål 2011-2013,
§ 62/10;
1.

Skattesats 21,40 per skattekrona.

2.

Resultatnivån ska uppgå till 1 % för budgetåret 2011 och 2 % för planperioden 2012 och 2013 av budgeterade anslag för allmän kommunalskatt
och kommunalekonomisk utjämning.

3.

Investeringarna ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan
aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 miljoner
kronor.

Ärendet
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att
fastställa följande finansiella mål 2011-2013;
Skattesats 21,40 per skattekrona.
Resultatnivån ska uppgå till 1 % för budgetåret 2011 och 2 % för planperioden
2012 och 2013, av budgeterade anslag för allmän kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning.
Investeringarna ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan
aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 miljoner kronor.
Ärendets beredning
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 24
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 87
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 62
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 34
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 191
_____
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Kf § 132

Dnr KS 2010/0036

Verksamhetsmål 2011-2013
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer tidigare förslag till verksamhetsmål 2011-2013,
budgetberedningen § 35/10, bilaga.
Ärendet
Enligt kommunallagen 8 kap ska mål och riktlinjer som har betydelse för god
ekonomisk hushållning anges för verksamheterna. Från och med den 1 januari
2011 går Töreboda kommun in i en ny organisation. Det innebär i korthet att
kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och tre utskott ur kommunstyrelsen. Några viktiga
utgångspunkter för den nya organisationen är:
- Skapa en organisation som bygger på gemensamma värderingar
- Skapa en organisation som är bättre anpassad till uppdraget och är
flexiblare vad gäller resursfördelning och tvärsektoriellt arbete
- Förstärka kommunfullmäktiges roll
För att nå detta krävs bland annat att kommunfullmäktige på ett tydligare sätt
än tidigare formulerar en långsiktig vision och övergripande mål vilka fungerar
som grundläggande styrinstrument för kommunens verksamheter. Verksamheternas uppgift är att inom respektive målområde beskriva vad och hur verksamheterna ska göra för att bidra till att målen uppnås. Här ska ett tvärsektoriellt
arbetssätt användas.
Ärendets beredning
Budgetberedningens protokoll den 25 februari 2010, § 14
Budgetberedningens protokoll den 28 april 2010, § 18
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 25
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 88
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 63
Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, § 35
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 192
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Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att anta upprättat förslag till
verksamhetsmål 2011-2013 med tillägget ”Utveckla IT-infrastrukturen för en
god tillgänglighet till bredband i kommunens olika delar” under rubriken
”Kommunikation, boende och miljö”.
Bilaga Kf § 132/10
___
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Kf § 133

Dnr KS 2010/0035

Strategi för kommunens utveckling
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige överlämnar Framtidsberedningens rapport till kommunstyrelsen för implementering i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet.
I övrigt gäller följande för Framtidsberedningens fortsatta arbete:
 Framtidsberedningens uppdrag ska vara tydliga, specificerade och tidssatta.
 Framtidsberedningens uppdrag ska vara av långsiktig, strategisk och övergripande karaktär.
 För varje uppdrag ska behov av ekonomiska resurser och tjänstemannastöd
identifieras och beslutas.
 De uppdrag som ges till Framtidsberedningen beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen.
Ärendet
Framtidsberedningen lämnar i skrivelse den 17 mars 2010 den dokumentation
som beredningen tagit fram. Törebodas Framtid – vårt gemensamma ansvar är
huvudrapporten, bilaga 1 innehåller utökat material från Framtidsberedningen
och bilaga 2 innehåller konkreta förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Framtidsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunen ska bedriva arbete med att samordna och stötta medborgarförslag och samverkansaktiviteter enligt idéerna och riktlinjerna i Framtidsberedningens rapport.
2. Kommunen ska bedriva arbete med kommunikation, marknadsföring,
rekrytering av tänkbara nyinflyttare och mottagande av nyinflyttade enligt
idéerna och riktlinjerna i Framtidsberedningens rapport.
3. Kommunen ska för ovanstående arbeten avdela eller tillsätta nödvändiga
tjänster samt se till att berörda tjänstemän såväl initialt som fortlöpande
samverkar med och stämmer av arbetet med Framtidsberedningen samt
etablerar nödvändigt och lämpligt samarbete internt i kommunen.
4. Kommunen från och med år 2011 och framåt ska ha som målsättning att
utöver befintlig budget för arbete och aktiviteter per år avsätta motsvarande
0,5 % av kommunens totala årsbudget för arbete enligt förslagen i Framtidsberedningens rapport.
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5.

Kommunen innevarande år ska avdela befintlig personal för att i den omfattning det är möjligt omgående påbörja arbete enligt förslagen i Framtidsberedningens rapport och att kommunstyrelsen för detta arbete avsätter
erforderliga medel.

Framtidsberedningen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att:
1.

2.

3.

4.

Ge Framtidsberedningen följande uppgifter:
a. Stötta och samverka med de tjänstemän som tilldelas uppgiften att realisera förslag från Framtidsberedningen
b. Utgöra remissinstans till andra organ inom Töreboda kommun som önskar få en fråga belyst ur ytterligare perspektiv.
c. Arbeta vidare kontinuerligt med för Töreboda strategiska framtidsfrågor
och vid behov lägga fram ytterligare förslag till Töreboda kommunfullmäktige.
d. Stämma av Framtidsberedningens arbete med olika grupper, organisationer, personer och verksamheter i Töreboda.
e. Delta fortlöpande i det kommande arbetet med ny Översiktsplan för
Töreboda Kommun.
f. Delta i arbetet med ”Vision för Töreboda kommun”.
Tilldela resurs till Framtidsberedningen som sekreterare och administratör i
Framtidsberedningens fortsatta arbete. Insatserna beräknas till c:a 15% av
heltidstjänst.
Ge de partier som finns representerade i Töreboda kommunfullmäktige
men som i dagsläget ej har representanter i Framtidsberedningen möjlighet
att om och när de så önskar tillsätta sådana representanter.
Ge kommunstyrelsen och Framtidsberedningen i uppgift att ordna en ”Tillväxtdag” för att tillsammans med politiker, kommunala medarbetare och
representanter för förenings- och näringsliv diskutera de framtidsfrågor
som Framtidsberedningen arbetat med och kan komma att arbeta med
framöver.

Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 mars 2010, § 32
Arbetsutskottets protokoll den 5 maj 2010, § 111
Kommunchefens förslag den 17 maj 2010
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 125
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 94 och 95
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 67 och 68
Kommunchefens tjänsteutlåtande den 11 oktober 2010
Arbetsutskottets protokoll den 27 oktober, 2010, § 247
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 193
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Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, § 67, att medge förlängd
remisstid till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010 och
§ 68, att följande konkreta frågor prioriteras för utredning och genomförande;
 Förslag till åtgärder kring mottagande av nyinflyttade
 Uppsnyggning kring Västra stambanan och Göta kanal
 Inspirations- eller tillväxtdag under hösten 2010
Kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta överlämna framtidsberedningens rapport till kommunstyrelsen för
implementering i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet.
Kommunchefen föreslår i övrigt att följande ska gälla för Framtidsberedningens
fortsatta arbete:
 Framtidsberedningens uppdrag ska vara tydliga, verksamhetsanknutna,
specificerade och tidssatta.
 Framtidsberedningens uppdrag ska vara av långsiktig, strategisk och övergripande karaktär.
 För varje uppdrag ska behov av ekonomiska resurser och tjänstemannastöd
identifieras och beslutas.
 De uppdrag som ges till Framtidsberedningen beslutas av kommunfullmäktige efter förslag av kommunstyrelsen.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kf § 134

Dnr KS 2010/0058

Rapport från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige överlämnar rapporten från Beredningen för kultur- och
fritidsfrågor till kommunförvaltningen för implementering i den ordinarie
verksamheten. Det innebär bland annat att förvaltningen med kommunstyrelsen som politisk huvudman ansvarar för konkretisering av de förslag som
framgår i rapporten.
2. Med detta beslut avslutas uppdraget för Beredningen för kultur- och fritidsfrågor.
Reservation
Karl-Johan Gustafson (C), Pernilla Johansson (C), Wivie Thornell-Johansson
(C), Göran Johansson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Anders Benjaminsson
(C), och Allan Jakobsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för KarlJohan Gustafsons (C) yrkande.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september, § 56, om organisationsöversyn. Det innebar bl.a. att två nya fullmäktigeberedningar, en fast och en tillfällig, skulle finnas fr.o.m. den 1 januari 2009. Den tillfälliga beredningen var Beredningen för kultur- och fritidsfrågor. Den 15 december 2008, § 91, utsåg
kommunfullmäktige ledamöter i beredningen.
Ordföranden i Beredningen för kultur- och fritidsfrågor, Maria Nilsson (C)
lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010 en rapport
från beredningens arbete.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 april 2010, § 41
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 124
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 96
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2010, § 69
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Kommunchefens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2010
Arbetsutskottets protokoll den 27 oktober, 2010, § 247
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 194
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 medge kommunstyrelsen förlängd remisstid till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010
för rapporten från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor.
Kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att överlämna rapporten från Beredningen för kultur- och fritidsfrågor
till kommunförvaltningen för implementering i den ordinarie verksamheten.
Det innebär bland annat att förvaltningen med kommunstyrelsen som politisk
huvudman ansvarar för konkretisering av de förslag som framgår i rapporten.
Med detta beslut avslutas uppdraget för Beredningen för kultur- och fritidsfrågor.
Yrkanden
Karl-Johan Gustafson (C): Beredningen för kultur- och fritidsfrågor blir en fast
beredning.
Lars-Åke Bergman (S): Avslag på Karl-Johan Gustafsons yrkande. Tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karl-Johan
Gustafsons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för
bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga.
Bilaga Kf § 134/10
_____
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Expediering:
Kommunchefen
Ekonomichefen
Ass. A. Andersson
Ordföranden
Kommunstyrelsen
Sekreteraren

Kf § 135

Dnr KS 2007/0006

Sammanträdesdagar 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer följande tider för sina sammanträden under
2011; måndagar; 31/1, 28/2, 28/3, 2/5, 30/5, 20/6, 26/9, 31/10, 28/11 och 12/12,
klockan 18.00 med undantag av den 20/6 då sammanträdet föreslås börja klockan 16.00 (budget).
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar och
tider under 2011 för kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, § 195
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2010 föreslå kommunfullmäktige fastställa följande tider för sina sammanträden under 2011; måndagar; 31/1,
28/2, 28/3, 2/5, 30/5, 20/6, 26/9, 31/10, 28/11 och 19/12, klockan 19.00 med
undantag av den 20/6 då sammanträdet föreslås börja klockan 16.00 (budget).
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige börjar klockan 18.00 (i stället för
19.00). Det föreslagna sammanträdet den 19 december ändras till den 12 december.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke
Bergmans (S) yrkande om decembersammanträdet.
Marianne Asp-Henrysson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Carlsson (S): Bifall till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om tidpunkt
för kommunfullmäktiges sammanträden.
_______________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-29

218

forts. Kf § 135
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke
Bergmans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 16 nej-röster för bifall till
Lars-Åke Bergmans (S) yrkande antar kommunfullmäktige Lars-Åke
Bergmans (S) yrkande, se omröstningsbilaga.
Protokollsanteckning
Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Linn Brandström (M), Pernilla
Johansson (C), Anne-Marie Lundin (M), Wivie Thornell-Johansson (C),
Mikael Faleke (M), Göran Johansson (C), Gunnar Welin (M), Marianne AspHenrysson (C), Marlene Näslin (M), Anders Benjaminsson (C), Magnus
Dimberg (M) och Allan Jakobsson (C) antecknar till protokollet att det är anmärkningsvärt att man ändrar på förutsättningarna. Det medför att ett antal
personer får svårt att komma i tid.
Bilaga Kf § 135/10
____

_______________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-29

219

Expediering:
Ingivaren
Framtidsberedningen
Sekreteraren

Kf § 136

Dnr KS 2010/0136

Medborgarförslag om Noaks ark med mera
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till Framtidsberedningen för beredning.
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att norr om Töreboda Camping bygga
upp jordvallar i nivå med kanalbanken. I den damm som då bildas bygger man
en Noaks ark som har strandat på en ö. I denna ark bygger man en hotell/vandrarhemsdel, en företagsamhetens sal, en avdelning där man kan ha minizoo under turistsäsongen och en avdelning där kommunens ungdomar får bestämma
hur det ska se ut och användas. Resterande utrymme blir allmänhetens sal där
man kan anordna utställningar, musikevenemang, mässor, konferenser, sport
och tävlingar med mera. Ytan på dammen som eventuellt blir över kan användas till vattenskidåkning på sommaren och skridskoåkning vintertid. Projektet
föreslås motsvara vad Globen är för Stockholm, Ishotellet för Jukkasjärvi eller
Biltestningen för Arvidsjaur.
Yrkanden
Ursula Evje (FP): Medborgarförslaget remitteras till Framtidsberedningen.
_____
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Expediering:
De valda
Ass. A. Andersson
Lönekontoret
Ekonomiavdelningen
Sekreteraren

Kf § 137

Dnr KS 2007/0005

Val av revisorer för Töreboda kommun 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Ingegerd Karlsson (S), Lennart Sunnergren (S), Mats Löfnertz (C), Ann
Lindeberg (M) och Ronny Jönsson (M) utses till revisorer mandatperioden
2011-2014. Ronny Jönsson (M) utses till ordförande och Ingegerd Karlsson (S)
till vice ordförande.
Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 1 § ska under de år då val av fullmäktige har
förrättats i hela landet nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av
verksamheten under de följande fyra åren. Enligt 2 §, i samma kapitel, ska
minst fem revisorer väljas.
Ärendets beredning
Valberedningens protokoll den 16 november 2010, § 3
____
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Expediering:
De valda
Mariestads kommun
Tekniska nämnden
Gullspångs kommun
Lönekontoret
Ass. A. Andersson
Valberedningen
Sekreteraren
Kf § 138

Dnr KS 2007/0005

Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden samt nominering av ordförande mandatperioden 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ulf Andersson (S), Johan Cord (S) och Magnus Dimberg (M) utses till
ledamöter i tekniska nämnden mandatperioden 2011-2014. En vakant plats
tillsätts vid nästa sammanträde.
2. Peter Granath (S) och Jonas Fällström (MP) utses till ersättare i tekniska
nämnden mandatperioden 2011-2014. Två vakanta platser tillsätts vid nästa
sammanträde.
3. Kommunfullmäktige nominerar Ulf Andersson (S) som ordförande i tekniska nämnden
Ärendet
Till behandling upptas frågan om val av Töreboda kommuns ledamöter och
ersättare i den gemensamma tekniska nämnden för mandatperioden 2011-2014.
Enligt Samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd för Mariestads, Töreboda
och Gullspångs kommuner 12 § ska Töreboda kommun utse fyra ledamöter och
fyra ersättare av tekniska nämnden. Enligt samma avtal 13 § är medlemskommunerna överens om att ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna. Andra mandatperioden efter bildandet ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda kommun.
Ärendets beredning
Valberedningens protokoll den 16 november 2010, § 4
Yrkanden
Jan-Erik Rosander: Ulf Andersson (S) och Johan Cord (S) utses till ledamöter.
Peter Granath (S) och Jonas Fällström (MP) utses till ersättare. Ulf Andersson
(S) nomineras som ordförande.
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Hans Thorsell (S): Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter klockan 20.35–20.40.
forts. Yrkanden
Mikael Faleke (M): Magnus Dimberg utses till ledamot och nomineras som
ordförande.
Gunnar Welin (M). Sammanträdet ajourneras i fem minuter
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter (klockan 20.55–21.00)
Propositionsordning för yrkandena om ordförande i tekniska nämnden
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar nominera Ulf Andersson (S) som ordförande i tekniska nämnden.
_____
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Mariestads kommun
Tekniska nämnden
Gullspångs kommun
Lönekontoret
Ass. A. Andersson
Valberedningen
Sekreteraren
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Dnr KS 2007/0005

Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
samt nominering av ordförande mandatperioden 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kenneth Carlsson (S), Markku Julin (MP) och Göran Johansson (C) utses till
ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden mandatperioden 2011-2014. En
vakant plats tillsätts vid nästa sammanträde.
2. Malin Markusson (S) och Mattias Faleke (V) utses till ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden mandatperioden 2011-2014. Två vakanta platser tillsätts
vid nästa sammanträde.
3. Kommunfullmäktige nominerar Kenneth Carlsson (S) som ordförande i
miljö- och byggnadsnämnden.
Ärendet
Till behandling upptas frågan om val av Töreboda kommuns ledamöter och ersättare i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden
2011-2014.
Enligt Samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 12 § ska Töreboda kommun utse
fyra ledamöter och fyra ersättare av miljö- och byggnadsnämnden. Enligt samma avtal 13 § är medlemskommunerna överens om att ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna. Andra mandatperioden efter bildandet ska
nämndens ordförande nomineras av Töreboda kommun.
Ärendets beredning
Valberedningens protokoll den 16 november 2010, § 5
Yrkanden
Jan-Erik Rosander (S): Kenneth Carlsson (S) och Markku Julin (MP) utses till
ledamöter. Malin Markusson (S) och Mattias Faleke (V) utses till ersättare.
Kenneth Carlsson (S) nomineras som ordförande.
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Allan Jakobsson (C): Göran Johansson (C) utses till ledamot och nomineras
som ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar nominera Kenneth Carlsson (S) som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
Omröstning begärs och ska ske genom sluten omröstning eftersom ärendet avser val.
Protokollsjusterarna tjänstgör som rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop i vald ordning sina valsedlar i en valurna. En av
rösträknarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. En valsedel är blank.
Övriga valsedlar delas upp i två grupper och räknas.
Med 16 röster för Jan-Erik Rosanders (S) yrkande och 14 röster för Allan
Jakobsson (C) yrkande antar kommunfullmäktige Jan-Erik Rosanders (S)
yrkande.
Anmärkning
Valsedlarna läggs i kuvert i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft. Valets
datum och det val som avses antecknas på kuvertet. Kuvertet förseglas med
sigill och rösträknarna signerar kuvertet.
_____
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Expediering:
De valda
Skaraborgs Tingsrätt
Ass. A. Andersson
Sekreteraren

Kf § 140

Dnr KS 2007/0005

Val av nämndemän i Skaraborgs tingsrätt 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Hans Thorsell (S), Kenneth Carlsson (S), Christina Fahlgren (C) och Peter Friis
(M) utses till nämndemän mandatperioden 1 januari 2011 – 31 december 2014.
Ärendet
Skaraborgs Tingsrätt hemställer i skrivelse den 24 september 2010 att kommunfullmäktige i Töreboda kommun utser fyra nämndemän för tiden 1 januari
2011 – 31 december 2014. Tingsrätten framhåller att det bör eftersträvas att
nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön,
etnisk bakgrund och yrke. Tingrätten önskar få uppgift om vilka som utsetts så
snart det kan ske som e-post till skaraborgs.tingsrätt@dom.se.
Ärendets beredning
Valberedningens protokoll den 16 november 2010, § 7
Valberedningen beslutade föreslå kommunfullmäktige utse Hans Thorsell (S),
Kenneth Carlsson (S), Christina Fahlgren (C) och Caisa Berntson (M) till
nämndemän mandatperioden 1 januari 2011 – den 31 december 2014.
Yrkanden
Bengt Sjöberg: Peter Friis (M) utses till nämndeman istället för Caisa Berntson
(M).
____
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Expediering:
De föreslagna
Länsstyrelsen
Ass. A. Andersson
Sekreteraren

Kf § 141

Dnr KS 2007/0005

Förslag till vigselförrättare 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att utse Göran Johansson (C), Hans
Thorsell (S) och Ann Lindeberg (M) till vigselförrättare mandatperioden 1
januari 2011 – 31 december 2014.
Ärendet
Länsstyrelsen anhåller i skrivelse den 18 november 2010 om uppgift på vilka
vigselförrättare som kommunen vill ska förordnas under mandatperioden 1
januari 2011 – 31 december 2014.
Ärendets beredning
Valberedningens protokoll den 16 november 2010, § 8
Valberedningen föreslår att Göran Johansson (C), Hans Thorsell (S) och Ann
Lindeberg (M) utses till vigselförrättare mandatperioden 1 januari 2011 – 31
december 2014.
_____
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Expediering:
Thomas Magnusson
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönekontoret
Ass. A. Andersson
Sekreteraren

Kf § 142

Dnr KS 2007/0005

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot av kultur- och fritidsnämnden och ersättare av miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ta upp ärandet till behandling vid
dagens sammanträde.
2. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ärendet
Thomas Magnusson (V) anhåller i skrivelse den 10 november 2010 om entledigande från uppdragen som ledamot av kultur- och fritidsnämnden och som
ersättare av miljö- och byggnadsnämnden.
_____
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