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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 25 oktober 2010, kl. 19.00–20.30 och 20.40–21.30

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Bo Kindbom (S), 1:e vice
ordförande, Marianne Asp-Henrysson (C), Anita Andersson (S), Lars
Adolfsson (M), Lars-Göran Asp (V), Göran Johansson (C), ordförande, JanErik Rosander (S), Gunnar Welin (M), Berit Bergman (S), Wivie ThornellJohansson (C), Gunilla Fransson (FP), Inger Granath (S) för Linda Ludvigsson,
Magnus Dimberg (M), Lena Olsson (S), Anne-Marie Lundin (M), Kjell
Feltsten (C), Peter Sporrong (SD), Anna-Karin Holgersson (S) för Anita
Björkdahl, Marku Julin (MP), Caisa Berntson (M), 2:e vice ordförande, Roland
Andersson (S), Therése Erikson (V) för Helen Engström, Anders Benjaminsson
(C), Bo Andersson (S) och Erland Gustafsson (M) för Sofia Brånfelt.

Övriga närvarande

Tommy Sandberg, kommunchef
Christina Olsson, ekonomichef, § 98
Ingegerd Karlsson, vice ordförande revisionen
Mariana Frankén, kommunsekreterare

Justerare

Caisa Berntson (M) och Roland Andersson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 97-111

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………
Mariana Frankén

Ordförande
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Göran Johansson

Justerare
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Caisa Berntson
Roland Andersson
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Kf § 97

Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Caisa Berntson (M) och
Roland Andersson (S).
Det tillkännages, att protokollet justeras onsdagen den 3 november 2010
klockan 16.00 på Kommunhuset.
_____
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Expediering:
Ekonomienheten
Revisorerna

Kf § 98

Dnr KS 2010/0119

Delårsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Töreboda kommun per
2010-08-31 och lägger den till handlingarna.
Ärendet
Töreboda kommun har i enlighet med gällande lag om kommunal redovisning
valt att upprätta delårsrapport efter åtta månaders verksamhet vilket innebär
perioden januari till augusti.
Delårsrapporten innehåller ett delårsresultat och ett prognostiserat resultat samt
en avstämning av målen för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har
beslutat om.
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag och
normerande organ. Väsentliga intäkter och kostnader har periodiserats till rätt
period.
Revisorernas vice ordförande Ingegerd Karlsson föredrar revisionsrapporten.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 6 oktober 2010, § 232
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2010, § 163
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2010-08-31 med
PricewaterhouseCoopers revisionsrapport Delårsrapport 2010 Töreboda
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att till handlingarna lägga delårsrapport för Töreboda kommun per
2010-08-31.
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Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S), Karl-Johan Gustafson (C) och Bengt Sjöberg (M):
Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Expediering:
Barn- och utbildningsnämnden

Kf § 99

Dnr KS 2010/0070

Kvalitetsredovisning för 2009, barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige lägger barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2009 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att se över och utveckla
metoder och underlag för kvalitetsredovisningen och att även pröva möjligheten att ta hjälp av studenter vid Högskolan i Skövde i detta arbete.
Ärendet
Enligt skollagen 2 kap 8 § ska kommunens skolplan fortlöpande utvärderas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 april 2010, § 33, att godkänna
kvalitetsredovisning avseende år 2009 och att lämna den till kommunfullmäktige.
Utvecklingsledare Monica Hävner lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde en redogörelse i ärendet.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 133
Kommunstyrelsens protokoll den 22 september 2010, § 154
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2009
till handlingarna och att uppdra åt kommunstyrelsen att se över och utveckla
metoder och underlag för kvalitetsredovisningen.
Yrkanden
Linn Brandström (M): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
även pröva möjligheten att ta hjälp av studenter vid Högskolan i Skövde i arbetet med att utveckla metoder och underlag för kvalitetsredovisningen.
_____
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Expediering:
Ass. A. Andersson
Lönekontoret
Sekreteraren

Kf § 100

Dnr KS 2010/0009

Komplettering av arvodesreglementet, presidieledamöter i gemensamma nämnder
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige kompletterar arvodesreglementet för Töreboda kommuns
förtroendevalda mandatperioden 2011-2014 med arvoden till ordföranden och
vice ordföranden i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden enligt
arvodeskommitténs förslag, bilaga.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2010, § 54, att anta arvodesbestämmelser för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014.
Arvodeskommitténs förslag på ersättningar till ordföranden och vice ordföranden i tekniska nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden togs inte med, då
det fasta arvodet i gemensamma nämnder normalt betalas av värdkommunen,
se 3 kap. 3 b § och 6 kap. 15 § kommunallagen.
Arvodeskommittén föreslår att tekniska nämndens ordförande får månadsarvode med 8 % av kommunalrådets lön (80 % av riksdagsmannaarvodet), att tekniska nämndens vice ordförande får månadsarvode med 2 % av kommunalrådets lön, att miljö- och byggnadsnämndens ordförande får månadsarvode med
8 % av kommunalrådets lön och att miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande får månadsarvode med 2 % av kommunalrådets lön.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2010, § 6
Protokoll från arvodeskommittén med förslag till ersättningsreglemente för
Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014
Arbetsutskottets protokoll den 21 april 2010, § 99
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2010, § 72
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 maj 2010, § 54
MTG Skaraborgs styrgrupps anteckningar den 17 augusti 2010
Arbetsutskottets protokoll den 8 september 2010, § 211
Kommunstyrelsens protokoll den 22 september 2010, § 155
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MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 17 augusti 2010 bland annat att respektive kommun betalar sina ledamöters arvoden och beslutar nivåerna för
dessa.
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2010, föreslå kommunfullmäktige besluta att komplettera arvodesreglementet för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014 med arvoden till ordföranden och vice
ordföranden i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden enligt arvodeskommitténs förslag, bilaga.
Bilaga Kf § 100/10
_____
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Expediering:
Törebodabostäder AB
Ekonomiavdelningen

Kf § 101

Dnr KS 2009/0046

Kommunal borgen till Törebodabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar Törebodabostäder AB kommunal borgen för lån
på högst 51 300 000 kronor. Tidigare beslutade borgensåtaganden upphör. En
borgensavgift på 0,15 procent tas ut av bolaget.
Ärendet
Törebodabostäder AB har inkommit med begäran om kommunal borgen för
konvertering av befintliga lån till Kommuninvest.
Ärendets beredning
Ekonomichefens tjänsteutlåtande den 23 augusti 2010
Arbetsutskottets protokoll den 8 september 2010, § 212
Kommunstyrelsens protokoll den 22 september 2010, § 156
Ekonomichefen anger att Törebodabostäder AB har kommunal borgen på lån
som uppgår till 51 230 787 kronor. Idag har bolaget tre olika kreditgivare,
Swedbank, Nordea och Kommuninvest. Vid en översyn av lånebilden framkom
att bolagets räntekostnader skulle minska om man lade om alla lån till
Kommuninvest. För att genomföra detta kräver Kommuninvest ett beslut om
borgenstak från Töreboda kommun till Törebodabostäder AB. Ekonomichefen
föreslår kommunstyrelsen besluta att borgenstaket uppgår till 55 000 000 kronor samt att tidigare beslutade borgensåtaganden upphör.
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja Törebodabostäder AB kommunal borgen för lån på högst
51 300 000 kronor. Tidigare beslutade borgensåtaganden upphör. En borgensavgift på 0,15 procent tas ut av bolaget.
Yrkanden
Lars-Göran Asp (V): Ingen borgensavgift tas ut av bolaget.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Göran
Asps (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens
förslag.
_____
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Expediering:
Kommunstyrelsen

Kf § 102

Dnr KS 2007/0053

Ansvar för ”gamla bron” över ån Tidan i Lagerfors
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Ärendet
Järpåsen-Pulsängen samfällighetsförening föreslår i skrivelse den 7 september
2010 att Töreboda kommun antager 75 % andel och föreningen 25 % i sektion
byggande för ”gamla bron” över ån Tidan i Lagerfors samhälle i anslutning till
samfällighetsförenings väg.
Ärendets beredning
Tekniska nämndens protokoll den 30 mars 2007, § 42
Skrivelse från Järpåsen-Pulsängen samfällighet den 12 april 2007
Arbetsutskottets protokoll den 8 maj 2007, § 88
Vägverkets skrivelse den 20 juni 2007
Tekniska nämndens protokoll den 3 september 2007, § 85
Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober 2007, § 178
Arbetsutskottets protokoll den 22 september 2010, § 228
Kommunstyrelsens protokoll den 22 september 2010, § 158
Tekniska nämnden anger i protokoll från sammanträde den 30 mars 2007 att
Lantmäteriet arbetar med att ombilda och lägga den gamla sträckningen av väg
3024 från väg 201 till Lagerfors samhälle, till Järpåsens samfällighetsförening.
I samband med detta har Lantmäteriet framfört önskemål om att kommunen ska
ta över en andel av ansvaret för bron. Bron är avstängd för fordonstrafik men
enligt uppgift förekommer det att invånare i Lagerfors använder bron för dagliga promenader samt att skolbarn bosatta i Järpenområdet nyttjar bron för att
komma till och från skolskjutsar.
Tekniska nämnden skriver vidare att övertagandet av ansvaret innebär att andelsägarna inte bara har ansvar för brons konstruktion och bärighet utan även
ett vattenrättsligt ansvar enligt Vattenlag 1983:291. Det vattenrättsliga ansvaret
innebär ersättningsskyldighet mot den som drabbas av en skada som kan härledas till bron.
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Järpåsen-Pulsängen samfällighet anser enligt skrivelse den 12 april 2007 att
Töreboda kommun ska ta det långsiktiga ansvaret för bron och samfälligheten
sköta vägunderhållet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte den 8 maj, § 88, en lösning som
innebar att kommunen skulle betala 15 % av driftkostnaderna, Vägverket 70 %
och berörd vägsamfällighet 15 %.
Vägverket informerar i skrivelse den 20 juni 2007 att en gång- och cykelbro
inte kan få statsbidrag som enskild väg. En gemensamhetsanläggning i form av
bro kan dock förvaltas av en samfällighetsförening.
Med anledning av Vägverkets svar, skrivelsen från vägsamfälligheten och att
den gång- och cykeltrafik som förekommer är förhållandevis liten beslutade
tekniska nämnden den 3 september 2007 föreslå kommunstyrelsen att tacka nej
till Vägverkets förfrågan om ett eventuellt övertagande av ansvar för den gamla
bron över ån Tidan i Lagerfors.
Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2007 att Töreboda kommun inte kommer att begära att få överta ansvaret för den gamla bron över ån Tidan i Lagerfors.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att Töreboda kommun står för 50 % av framtida investeringskostnader för ”gamla bron” över ån Tidan i Lagerfors samhälle i anslutning till
Järpåsen-Pulsängens samfällighetsförenings väg. Kommunen lämnar inte bidrag till drift- och underhållskostnader.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S) med instämmande av Karl-Johan Gustafson (C) och
Bengt Sjöberg (M): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på yrkandet om återremiss
och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
_____
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Expediering:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Kf § 103

Dnr KS 2007/0096

001

Redovisning av erfarenheter från medborgarmöten
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av erfarenheterna från de
medborgarmöten som hållits under perioden 2009-2010.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008 att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden att genomföra minst två medborgarmöten vardera under perioden 2009-2010. Erfarenheterna från medborgarmötena ska redovisas för kommunfullmäktige i oktober 2010.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 september 2008, § 56
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 9 september 2010, § 72
Socialnämndens protokoll den 21 september 2010, § 134
Arbetsutskottets protokoll den 6 oktober 2010, § 242
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2010, § 164
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt förvaltningschef medverkade under februari och mars 2009 vid fem medborgarmöten gällande skolorganisationen. Medborgarmöten hölls i Älgarås, Fredsberg, Moholm, Björkäng och
Kilen.
Socialnämnden har genomfört två medborgarmöten/dialoger.
1. 2009-02-03 om framtidens äldreomsorg,
2. 2010-04-13 informationsmöte om bostäder för seniorer.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2010,
§ 60 att ärendet skulle tas upp i nämnden så att ledamöterna kunde tillföra sina
erfarenheter.
Socialnämndens arbetsutskott uppdrog den 7 september 2010, § 206 till verksamheten att sammanställa underlag för redovisning till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna redovisningen av erfarenheterna från de medborgarmöten
som hållits under perioden 2009-2010.
Yrkanden
Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
_______
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Expediering:
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

Kf § 104

Dnr KS 2010/0108

Omläggning av taket på Töreboda Teater
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att lägga om taket på Töreboda teater enligt tekniska förvaltningens förslag för en beräknad kostnad av
813 000 kr. Finansiering sker genom ombudgetering av 813 000 kr från Älgarås
förskola.
Ärendet
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen har konstaterat att yttertaket på
teaterbyggnaden är undermåligt. Under ett antal år har det läckt genom taket.
Stora delar av råsponten är angripen av röta och tegelpannorna är till stora delar
trasiga och uttjänta.
Tekniska förvaltningen beräknar kostnaden för utbyte av tegeltaket, med
upplagning av angripen råspont, plåtslageriarbeten med mera till 813 000
kronor med reservation för om konstruktionen i takstolar har angripits.
Fastighetsavdelningen föreslår följande finansiering av projektet;
På projekt förskola Älgarås finns medel avsatta med 1 919 000 kronor
Avgår för ombyggnad Nyponet-Kilenskolan
- 397 000 -”Föreslagen värmekälla Älgarås
- 950 000 -”Ombyggnad tak teatern
- 813 000 -”Summa föreslagna åtgärder
-2 160 000 -”241 000 kronor fattas för att finansiera de föreslagna åtgärderna. Dessa medel
finns tillgängliga inom investeringsbudgeten på konto för igensättning av fönster, gymnastikhall. Detta projekt senareläggs till 2011.
Fastighetschef Per-Arne Olofsson lämnade en redogörelse i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2010.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 22 september 2010, § 220
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2010, § 165
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Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt tekniska nämnden att lägga om taket på Töreboda teater
enligt tekniska förvaltningens förslag för en beräknad kostnad på 813 000 kr.
Finansiering sker genom ombudgetering av 813 000 kr från Älgarås förskola.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S) med instämmande av Bengt Sjöberg (M): Tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Töreboda Äldrebostäder

Kf § 105

Dnr KS 2008/0074

Alternativ till förskoleverksamheten vid Kastanjen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att projektera och uppföra respektive förhyra lokaler enligt alternativ två, tre avdelningar förskola i Bergmansgården och fem avdelningar på Kastanjen (nybyggnation)
samt dagcenter på bottenvåningen och andra våningen i Bergmansgården.
Ekonomikontoret får i uppdrag att föreslå finansieringsmodell.

2.

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att se över trafiksäkerheten vid förskolan Kastanjen.

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse den 15 mars 2010 kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att snarast
och senast 30 april utreda om man kan lösa förskolan Kastanjens lokalproblem
genom att inrymma ett antal förskoleavdelningar i Bergsmansgården.
Enligt reglemente för tekniska nämnden § 2 är tekniska nämnden kommunernas
samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt större om- och tillbyggnader. Enligt § 4 åligger det tekniska nämnden bland annat att yttra sig över lokalbehovsprogram eller framlagda förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad, att lägga fram förslag och begära anslag för byggobjektens genomförande, anmäla till kommunstyrelsen tidplan och kostnader för byggobjektens genomförande, förvalta kommunernas fastigheter samt svara för inhyrda lokaler/fastigheter och att svara för
förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunernas behov.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 24 mars 2010, § 75
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 28 april 2010, § 30
Socialnämndens protokoll den 27 april 2010, § 61
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 132
Protokoll från presidieträff den 30 juni 2010
Protokoll från presidieträff den 6 september 2010
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Arbetsutskottets protokoll den 22 september 2010, § 223
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2010, § 167
Arbetsutskottet beslutade den 24 mars 2010 att be barn- och utbildningsnämnden att snarast och senast den 30 april 2010 utreda om man kan lösa förskolan
Kastanjens lokalproblem genom att inrymma ett antal förskoleavdelningar i
Bergsmansgården. I uppdraget ingick också att se på utemiljön. Arbetsutskottet
beslutade vidare att be socialnämnden att snarast och senast den 30 april 2010
utreda sitt behov av lokaler i Bergmansgården.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att nämnden är intresserad av att nyttja lokaler i Bergmansgården för förskoleavdelningar.
Socialnämnden beslutade att överlämna följande svar till kommunstyrelsens
arbetsutskott:
1) Flyttning av daglig verksamhet från Granhaga till Bergmansgårdens bottenvåning på grund av att antalet arbetstagare har och kommer att öka. Därmed
behov av större och bättre lokalyta. Önskemål om lokalanvändning och intresse
har lämnats till Töreboda äldrebostäder.
2) Bostäder för annan målgrupp än målgruppen för trygghetsbostäder, cirka 6
lägenheter (halv våning).
3) Trygghetsbostäder (70 år och äldre) för 13-20 lägenheter (1-1,5 våning).
4) Administrationslokaler med klientbesök tror socialnämnden inte är lämpligt
att placera på våning 2 eller 3.
Arbetsutskottet beslutade den 26 maj 2010 att be Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening Töreboda Äldrebostäder översända ritningar och kostnadsberäkningar för de lokalbehov barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden redovisat samt att uppdra åt ordföranden att så snart som möjligt efter
att ovan begärda handlingar inkommit kalla kommunstyrelsens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens presidier samt berörda chefstjänstemän
till en presidieträff veckan efter midsommar för diskussion i ärendet.
Vid presidieträffen den 30 juni 2010 fick kommunledningsgruppen i uppdrag
att utreda följande alternativ;
1. Fem avdelningar förskola i Bergmansgården och tre avdelningar på
Kastanjen (nybyggnation)
Dagcenter i Granhaga + ytterligare lokaler i till exempel polishuset
2. Tre avdelningar förskola i Bergmansgården och fem avdelningar på
Kastanjen (nybyggnation)
Dagcenter på bottenvåningen och andra våningen i Bergmansgården
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I utredningen skulle följande punkter beaktas;
Utemiljön presenteras/gås igenom för båda alternativen
Verksamhet dagcenter i Bergmansgården, kan den bli störande för boende?
Yta förskola studeras särskilt för alternativ 2
Beskriv antal bostäder, hyresnivå och aktuellt intresse för trygghetsbostäder
Utred vad är praxis för yta/barn, ute- och innemiljö

Vid presidieträffen den 6 september 2010 beslutade presidierna föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta enligt alternativ två, tre avdelningar för
skola i Bergmansgården och fem avdelningar på Kastanjen (nybyggnation)
samt dagcenter på bottenvåningen och andra våningen i Bergmansgården.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt tekniska nämnden att projektera och uppföra respektive
förhyra lokaler enligt alternativ två, tre avdelningar förskola i Bergmansgården
och fem avdelningar på Kastanjen (nybyggnation) samt dagcenter på bottenvåningen och andra våningen i Bergmansgården och att ge ekonomikontoret i
uppdrag att föreslå finansieringsmodell.
Yrkanden
Anne-Charlotte Karlsson (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Marianne Asp-Henrysson (C) med instämmande av Karl-Johan Gustafson (C):
Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska
nämnden att se över trafiksäkerheten vid förskolan Kastanjen och att bygga
köket på den nya förskolan som ett tillagningskök.
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Marianne
Asp-Henryssons (C) yrkande om översyn av trafiksäkerheten.
Bengt Sjöberg (M): Sammanträdet ajourneras.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i tio minuter (klockan 20.30–20.40)
forts. Yrkanden
Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att bygga köket på den nya förskolan
Kastanjen så att det är förberett för att kunna bli ett tillagningskök.
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Propositionsordning om tilläggsyrkandet om trafiksäkerheten
Ordföranden ställer proposition på Marianne Asp-Henryssons (C) yrkande och
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Propositionsordning om tilläggsyrkandena om tillagningskök
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sjöbergs (M) och Lars-Åke
Bergmans (S) yrkande och Marianne Asp-Henryssons (C) yrkande och finner
att kommunfullmäktige antar Bengt Sjöbergs (M) och Lars-Åke Bergmans (S)
yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Bengt Sjöbergs (M) och Lars-Åke Bergmans (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Marianne Asp-Henryssons (C) tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat om tilläggsyrkandena om tillagningskök
Med 25 ja-röster för Bengt Sjöbergs (M) och Lars-Åke Bergmans (S) yrkande
mot fem nej-röster för Marianne Asp-Henrysson (C) yrkande antar kommunfullmäktige Bengt Sjöbergs (M) och Lars-Åke Bergmans (S) yrkande, se omröstningsbilaga.
Reservation
Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Wivie ThornellJohansson (C), Anders Benjaminsson (C) och Göran Johansson (C) reserverar
sig mot beslutet till fördel för Marianne Asp-Henryssons (C) yrkande.
Bilaga Kf § 105/10
_____

_______________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-10-25

169

Expedieras:
Socialnämnden

Kf § 106

Dnr KS 2007/0091

Rapportering av inte verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger till handlingarna den rapport för 2:a kvartalet 2010,
som socialnämnden den 24 augusti 2010, § 121, ingivit om ej verkställda beslut
och avbrott.
Ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnade
beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske
en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även
till fullmäktige och till revisorerna.
För 2:a kvartalet 2010 finns inga ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll 22 september 2010, § 224.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2010, § 168
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga till handlingarna den rapport för 2:a kvartalet 2010, som socialnämnden den 24 augusti 2010, § 121, ingivit om ej verkställda beslut och
avbrott.
_____
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Dnr KS 2007/0072

Redovisning trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2009, § 80, i samband med att
avgiftstaxan för äldre- och handikappomsorgen antogs, bland annat att uppdra
till socialnämnden att följa utvecklingen under det kommande året av hur många som avstår eller lämnar tillbaka sitt trygghetslarm på grund av att de anser
att kostnaden är för hög. Socialnämnden ska redovisa detta för fullmäktige senast den 1 december 2010.
Ärendets beredning
Socialnämndens protokoll den 24 augusti 2010, § 113
Arbetsutskottets protokoll 22 september 2010, § 225
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2010, § 169
Enhetschefen vid hemvården redogjorde vid socialnämndens sammanträde den
24 augusti 2010 för trygghetslarm enligt följande: Under perioden 2009-12-01-2010-08-13 avslutades 52 trygghetslarm. Av dessa hade 21 avlidit, 16 flyttat
till särskilt boende, 3 flyttat från kommunen, 10 ansåg att de inte längre hade ett
behov av trygghetslarm och 2 tyckte att det blivit för dyrt för dem med den nya
taxan. De som tyckte att det blivit för dyrt med larm hade inte behövt använda
larmet någon gång och enligt biståndsbedömarna har dessa inte något behov av
larm. 2009-12-01 hade 243 brukare trygghetslarm mot idag 257. Socialnämnden beslutade överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga redovisningen till handlingarna.
_____
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Expediering:
Kommunstyrelsen
Sekreteraren

Kf § 108

Dnr KS 2010/0130

Motion om representation i Töreboda kommuns kommunstyrelse och dess utskott
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Gunilla Fransson (FP) har lämnat in en motion om representation i Töreboda
kommuns kommunstyrelse och dess utskott. I motionen föreslås att kommunfullmäktige låter undersöka möjligheterna att utse ersättare i kommunstyrelsens
utskott med personer utan förankring i kommunstyrelsen och att detta görs
skyndsamt så kommunstyrelsens nya utskott kan tillsättas enligt denna princip.
Bilaga Kf § 108/10
_____
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Sekreteraren
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Dnr KS 2010/0089

Interpellation om att bygga en skateboardramp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger Therése Eriksson (V) att ställa en interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Bergman (S) om att bygga en
skateboardramp.
Ärendet
Therése Eriksson (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om att bygga en skateboardramp, bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Bergman besvarar interpellationen,
bilaga.
I interpellationsdebatten deltar också Lars-Göran Asp (V).
Bilaga a och b Kf § 109/10
_____
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Kf § 110

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2010/0098
Socialdepartementet, protokoll från regeringssammanträde 2010-06-23 om
Bemyndigande att ingå en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter,
Dnr KS 2010/0042
Kammarrätten i Jönköpings protokoll den 1 juni 2010, fråga om prövningstillstånd i ärendet om nedläggning av Fredsbergs skola.
_____
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Dnr KS 2007/0014

Avtackning av avgående ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktiges ordförande tackar följande avgående närvarande ledamöter för det arbete de nedlagt för Töreboda kommun;
Bo Kindbom (S),
Lars Adolfsson (M),
Kjell Feltsten (C),
Roland Andersson (S)
och följande ersättare;
Erland Gustafsson (M) och
Inger Granath (S).
_____
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