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Kommunhuset, måndag 21 juni 2010, kl. 17.00–18.20, 18.35–19.05 och 19.15–
21.20
Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Allan Jakobsson (C) för Karl-Johan
Gustafson, § 59-61, Karl-Johan Gustafson (C), § 62-81, Anne-Charlotte
Karlsson (S), Linn Brandström (M), Vanja Gustafsson (S) för Bo Kindbom,
Marianne Asp-Henrysson (C), Anita Andersson (S), Lars Adolfsson (M), LarsGöran Asp (V), Göran Johansson (C), ordförande, Jan-Erik Rosander (S),
Gunnar Welin (M), Berit Bergman (S), Wivie Thornell-Johansson (C), Fredrik
Lindström (FP) för Gunilla Fransson, Ingmar Andhill (S) för Linda
Ludvigsson, Magnus Dimberg (M), Anna-Karin Holgersson (S) för Lena
Olsson, Marie-Louise Jonason (M) för Anne-Marie Lundin, Kjell Feltsten (C),
Peter Sporrong (SD), Inger Granath (S) för Anita Björkdahl, Caisa Berntson
(M), 2:e vice ordförande, Roland Andersson (S), Therése Erikson (V) för Helen
Engström, Anders Benjaminsson (C), Bo Andersson (S) och Sofia Brånfelt (M)

Plats och tid
Beslutande

Övriga närvarande

Tommy Sandberg, kommunchef
Christina Olsson, ekonomichef, § 59-66
Ingegerd Karlsson, revisor, § 59-71
Mariana Frankén, kommunsekreterare

Justerare

Kjell Feltsten och Peter Sporrong

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 59-81

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………
Mariana Frankén

Ordförande

…………………………………………………
Göran Johansson

Justerare

……………………………………………………………………………………..
Kjell Feltsten
Peter Sporrong

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2010-06-21

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
…………………………………………………
Agnetha Andersson
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Kf § 59

Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Feltsten (C) och
Peter Sporrong (SD).
Det tillkännages, att protokollet justeras måndagen den 28 juni 2010 klockan
15.30 på Kommunhuset.
_____
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Expediering;
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Kommunchefen
Ekonomichefen
Sekreteraren

Kf § 60

Dnr KS 2010/0008

Driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till fördelning av nettoramar
för driftbudget 2011 och flerårsplan 2012-2013 med följande ändringar, bilaga;
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.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivera de punkter som finns i kommunstyrelsens ramanalys 2010-03-31 och rapportera till kommunfullmäktige i april
2011.
Ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beräkning av resurser sammanställt förslag till fördelning av nettoramar för driftbudget 2011 och flerårsplan 20122013 efter försäljningen till Riksbyggen, demografi, besparingar och ändrade
personalomkostnader.
Ekonomichefen 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
Budgetberedningen beslutade den 1 februari om finansiella mål och budgetförutsättningar 2011. Bland annat beslutade budgetberedningen om ett besparingskrav på 2 % för alla nämnder inklusive MTG-nämnderna förutom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som fick ett besparingskrav på 1 % och
om ett mål för invånarantalet 2011 på 9 150 invånare.
Vid budgetberedningens sammanträde den 28 april presenterade förvaltningscheferna nämndernas ramanalyser för drift och investering.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta 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.
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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. Under 2012 ökas bemanningen i särskilt boende till 0,64 på samtliga avdelningar utom demensavdelningarna där bemanningen ökas till 0,72.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag till budget och
flerårsplan.
Bengt Sjöberg (M): Resultatet försämras med 1,9 miljoner kronor, prognosen
för invånarantalet 2011 ökas till 9 230 invånare, vilket ger 3,2 miljoner kronor i
ökade intäkter, prognosen för lönekostnadens utveckling minskas med 1 %, vilket minskar utgifterna med 3,1 miljoner kronor och beloppet för prognososäkerhet skatter och bidrag tas bort, 2,0 miljoner kronor. (Detta ger sammanlagt
ytterligare 10,2 miljoner kronor att fördela.)
Dessa pengar används på följande sätt. Kommunstyrelsen får ytterligare 1,3
miljoner kronor till färjan Lina, studieförbunden, kollektivtrafik, kulturutvecklare, personalsekreterare och nytt personal och lönesystem. Barn- och utbildningsnämnden får 3 miljoner kronor till satsning på barnomsorg och barn med
särskilda behov. IT-nämnden får 0,3 miljoner kronor till kommunens del av
kostnaderna för personalförstärkning. Kultur- och fritid får ytterligare 0,3 miljoner kronor till ungdomsverksamhetsbidrag. Socialnämnden får ytterligare 3,7
miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor för att få budgeten i balans och
2 miljoner kronor till personalförstärkning inom särskilda boenden inklusive
demens. 1,6 miljoner kronor avsätts att tillsammans med delar av försörjningsstödet införa jobbgaranti inom 48 timmar för personer boende i kommunen.
(Summa 10,2 miljoner kronor.)
Instämmer i kommunstyrelsens förslag att ge barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden 1 miljon kronor extra vardera 2012 och 2013 och att under
2012 öka bemanningen i särskilt boende till 0,64 på samtliga avdelningar utom
demensavdelningarna där bemanningen ökas till 0,72. I övrigt räknas flerårsplanen upp enligt mina yrkanden för år 2011.
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Marianne Asp-Henrysson (C): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivera de punkter som finns i kommunstyrelsens ramanalys 2010-03-31 och rapportera till kommunfullmäktige i april 2011.
Anne-Charlotte Karlsson (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag till budget
och ramanalys.
Lars-Göran Asp (V): Avslag på punkt sju i kommunstyrelsens ramanalys (om
man numrerar styckena med förslag till fortsatt arbete i kommunchefens skrivelse).
Bengt Sjöberg (M): Sammanträdet ajourneras.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter (klockan 18.20-18.35).
Propositionsordning om driftbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bengt
Sjöbergs (M) 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 Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Propositionsordning om tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Marianne Asp-Henryssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Marianne Asp-Henryssons (C) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag på Marianne Asp-Henryssons (C) tilläggsyrkande.
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Omröstningsresultat om driftbudgeten
Med 19 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tio nej-röster för Bengt
Sjöbergs (M) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se
omröstningsbilaga, bilaga 1, omröstning 1.
Omröstningsresultat för tilläggsyrkandet
Med 18 ja-röster för bifall till tilläggsyrkandet mot tio nej-röster för avslag på
detsamma antar kommunfullmäktige Marianne Asp-Henryssons (C) tilläggsyrkande, se omröstningsbilaga, bilaga 1, omröstning 2. En ledamot avstod från
att rösta.
Reservation
Lars-Göran Asp (V), Therése Erikson (V), Roland Andersson (S), Bo Andersson (S), Anita Andersson (S), Vanja Gustafsson(S), Ingmar Andhill (S), AnnaKarin Holgersson (S) och Jan-Erik Rosander (S) reserverar sig mot beslutet om
uppdrag till kommunstyrelsen om aktivering av punkterna i kommunstyrelsens
ramanalys.
Bilaga 1 och 2 Kf § 60/10
_____
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Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommunchefen
Ekonomichefen
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Dnr KS 2010/0008

Investeringsbudget 2011-2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande investeringar i budget 2011;
(Investeringarna Kastanjen och Badhuset finansieras på annat sätt.)

Total investeringsram

2011
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

1,0 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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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 23,2
miljoner kronor.
Ärendets beredning
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 22
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 86
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta om följande investeringar i budget 2011 (Investeringarna Kastanjen och
Badhuset finansieras på annat sätt.);
Total investeringsram
23,0 miljoner kronor
Summa investering 2011
23,0 miljoner kronor
Tekniska nämnden
Trafiksäkerhetsanpassning samt tillgänglighetsanpassning handikapp
1,0 miljon kronor,
Upprustning VA-ledningar
2 miljoner kronor
Upprustning skolor
4 miljoner kronor
Töreshov ombyggnad omklädningsrum
4,5 miljoner kronor
Kommunhuset ny entré
2 miljoner kronor
Barn- och utbildningsnämnden
1 miljon kronor
Socialnämnden
1 miljon kronor
Kultur- och fritid
RFID + självutlåning
0,7 miljoner kronor
Kommunstyrelsen
Centrumutveckling, gestaltningsprogram
1,7 miljoner kronor
Gästhamnen
2,7 miljoner kronor
Nämnden för ekonomiadministration
0,2 miljoner kronor
IT-nämnden
2,2 miljoner kronor
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Sjöberg (M): Sammanträdet ajourneras.
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter (klockan 19.05–19.15).
forts. Yrkanden
Bengt Sjöberg (M): Investeringsramen fördelas på följande sätt;
Tekniska nämnden
(Utanför ramen, Kastanjen
14 miljoner kronor)
Förstärkningsarbeten
1 miljon kronor
Trafiksäkerhetsanpassning samt tillgänglighetsanpassning handikapp
1 miljon kronor
Upprustning VA-ledningar
2,2 miljoner kronor
Ventilationsombyggnad
1 miljon kronor
Centralskolan
3 miljoner kronor
Kornknarren, inre miljö samt byte av
Ventilationsanläggning
780 000 kronor
Töreshov ombyggnad omklädningsrum
till TIK för ombyggnad i egen regi
600 000 kronor
Badhuset
4,8 miljoner kronor
Fjärrvärmeanslutning till Syrenen
125 000 kronor
Energisparåtgärder, allmänt
0,5 miljoner kronor
Barn- och utbildningsnämnden
1,2 miljon kronor
Socialnämnden
1 miljon kronor
Kultur- och fritid
RFID + självutlåning
0,7 miljoner kronor
Kommunstyrelsen
Centrumutveckling, gestaltningsprogram
1,5 miljoner kronor
Nämnden för ekonomiadministration
Systemutveckling mm.
200 000 kronor
IT-nämnden
2 miljoner kronor
Gästhamnen
1,6 miljoner kronor
Totalt: 23,219 miljoner kronor
Therése Erikson (V): 200 000 kronor till en skateboardpark tilläggs till
majoritetens förslag.
Propositionsordning om investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bengt
Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning om tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Therése Eriksons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Protokollsanteckning
Bengt Sjöberg (M) lämnar bilagda anteckning till protokollet.
Bilaga Kf § 61/10
_____
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Dnr KS 2010/0008

Finansiella mål 2011-2013
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål 2011-2013;
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 budgetberedningen föreslå 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.
Vid budgetberedningens och kommunstyrelsens sammanträden redogjorde
ekonomichefen för förslaget till finansiella mål.
Ärendets beredning
Budgetberedningens protokoll den 12 maj 2010, § 24
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 87
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa följande finansiella mål 2011-2013; Skattesats 21,40 per
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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.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till oförändrad skattesats.
_____
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Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommunchefen
Ekonomichefen
Ass. A. Andersson
Sekreteraren
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Dnr KS 2010/0036

Verksamhetsmål 2011-2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till verksamhetsmål 2011-2013
med det föreslagna tillägget, bilaga.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut i ärendet den 23 november
2009, § 88, att målen för 2011 måste omarbetas innan juni 2010 i samband
med nästa års budget.
Ärendet
Kommunchefen redogjorde vid budgetberedningens och kommunstyrelsens
sammanträden för förslag till verksamhetsmål 2011-2013. 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2009, § 88, bland annat att
målen för 2011 måste omarbetas innan juni 2010 i samband med nästa års budget.
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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
Vid budgetberedningens sammanträde den 25 februari diskuterade budgetberedningen i smågrupper hur man kan konkretisera verksamhetsmålen inom områdena, ”Kunskapsutveckling och utbildning”, ”Näringsliv och arbetsmarknad”
samt ”Kommunikation, Boende och Miljö”.
Vid budgetberedningens sammanträde den 28 april redogjorde kommunchefen
för förslaget till verksamhetsmål 2011-2013.
Budgetberedningen beslutade den 12 maj föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till verksamhetsmål 20112013 med det av Karl-Johan Gustafson (C) med instämmande av Caisa
Berntson (M) föreslagna tillägget, under rubriken ”Kommunikation, boende
och miljö”, ”Utveckla IT-infrastrukturen för en god tillgänglighet till bredband
i kommunens olika delar.”
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige att
anta upprättat förslag till verksamhetsmål 2011-2013 med det föreslagna tillägget.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2009, § 88, att målen för 2011 måste omarbetas innan juni 2010 i samband med nästa års budget upphävs.
Lars-Göran Asp (V): Det första verksamhetsmålet under rubriken ”Kunskapsutveckling och utbildning” ändras till ”Alla elever i grundskolan får godkänt
betyg”.
Propositionsordning om tilläggsyrkandet om upphävande av tidigare
beslut i ärendet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Åke Bergmans (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
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Propositionsordning för yrkandet om ändring av första verksamhetsmålet
under rubriken ”Kunskapsutveckling och utbildning”
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Göran Asps (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Bilaga Kf § 63/10
_____
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Kf § 64

Dnr KS 2007/0115

Inbjudan att teckna förlagslån i Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige lånar, genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, ut 1,6 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.

2.

Utlåningen finansieras genom egna medel.

3.

Kommunstyrelsen medges rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en
bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligen tilldelas kommunen.

Ärendet
Ekonomichefen informerade vid arbetsutskottets sammanträde den 24 februari
2010 om Kommuninvests förslag till kapitalförstärkning. Förslaget läggs fram
för föreningsstämman den 25 mars 2010.
Kommuninvests årsstämma beslutade enhälligt att ge ut ett 30-årigt förlagslån
på högst 1 000 miljoner kronor. Erbjudandet riktar sig enbart till de kommuner
och landsting som var medlemmar på stämmodagen. Töreboda kommun erbjuds att teckna förlagslån för 1,6 miljoner kronor. Lånet har en löptid på 30 år.
Kommuninvest vill få medlemmarnas besked om deltagande senast den 30
september 2010.
Föreningen avser att använda lånebeloppet för att stärka kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom ett särskilt förlagslån
från föreningen till bolaget. Den ökade kapitaliseringen syftar till att fortsätta
skapa långsiktigt bästa finansieringsvillkor för Föreningens medlemmar, att
kunna erbjuda Sveriges alla kommuner och landsting ett finansieringsalternativ
till konkurrenskraftiga villkor, att bibehålla högsta möjliga rating och säkerställa fortsatt kostnadseffektiv upplåning på den internationella kapitalmarknaden
och att ha ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser.
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Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 24 februari 2010, § 24
Ekonomichefens tjänsteutlåtande den 4 maj 2010
Arbetsutskottets protokoll den 5 maj 2010, § 110
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 89
Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 2010 att uppdra åt ekonomichefen att
efter Kommuninvests föreningsstämma hållits lämna förslag till beslut i ärendet.
Ekonomichefen föreslår att Töreboda kommun deltar i emissionen med 1,6
miljoner kronor vilket motsvarar hela vårt s.k. pro rata-belopp enligt inbjudan
till teckning.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att, genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut 1,6
miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat
mars 2010. Utlåningen finansieras genom egna medel. Kommunstyrelsen medges rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som
slutligen tilldelas kommunen.
_____
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Kf § 65

Dnr KS 2010/0072

Ekonomisk placeringspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till placeringspolicy för
Töreboda kommun.

2.

Det som inte står i policyn är inte tillåtet.

3.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa regler för
intern kontroll för ekonomiska placeringar.

Ärendet
Töreboda kommun har i nuläget likvida tillgångar till ett värde av 45 miljoner
kronor. Dessa medel bör förvaltas på ett betryggande sätt samt ge en god avkastning. Placeringspolicyns främsta syfte är att få ett regelverk för den långsiktiga medelsförvaltningen. Avkastningen kommer att tillföras kommunens
resultat i samband med årsbokslutet. Avkastningen bör inte användas till verksamheternas driftkostnader, eftersom vi då tenderar att få en ryckighet i ekonomistyrningen.
Det framgår av policyn att avkastningen ska användas till kommande års pensionskostnader. Avkastningen kan då användas till att göra inlösen av årskullar
födda från 1942 tom 1948. Enligt placeringspolicyns portfölj på 45 miljoner
kronor, är den förväntade avkastningen 4,8 %, vilket motsvarar 2,2 miljoner
kronor.
Ekonomichefen informerar om revideringar i förslaget till placeringspolicy.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2010, § 68
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 135
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 90
Emil Karlsson och Håkan Falk, Nordea informerade vid kommunstyrelsens
sammanträde den 5 maj om förslag till placeringspolicy.
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Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till placeringspolicy för Töreboda kommun med
tillägget att det som inte står i policyn är inte tillåtet.
Yrkanden
Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
fastställa regler för intern kontroll för ekonomiska placeringar.
Lars-Göran Asp (V): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att
undersöka alternativet att pengarna placeras i fastigheter, till exempel förbättringar i energiåtgärder och av ventilation.
Propositionsordning för yrkandet att placera pengarna i fastigheter
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Göran
Asps (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning om tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Reservation
Lars-Göran Asp (V) och Therése Erikson (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lars-Göran Asps (V) yrkande.
____
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Kf § 66

Dnr KS 2008/0145

Ombudgetering RKHF Törebodabostäder/socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
2010 års budget omfördelas så att socialnämndens ram utökas med 6 635 000
kronor och nedanstående verksamheters budgetar minskas enligt följande;
Tekniska MTG – 1 872 000 kronor
Avskrivningar – 2 140 000 kronor
Hyra växel, kommunstyrelsens budget – 39 000 kronor
Försäkringar, kommunstyrelsens budget – 65 000 kronor
Minskade finansiella kostnader – 2 100 000 kronor
Minskat förfogandeanslag – 419 000 kronor
Ärendet
Ekonomichefen anger i tjänsteutlåtande den 17 maj 2010 bland annat att i samband med försäljningen av äldreboenden till RKHF – Törebodabostäder bör
budgetmedel omfördelas för att täcka hyreskostnaden för hela fastigheten.
Töreboda kommun betalar denna kostnad och den ska täckas av hyresintäkter
och momsintäkter från kommunkontosystemet. En del av detta finansieras med
minskade finansiella kostnader och minskade avskrivningskostnader. Resterande del föreslår ekonomichefen tas från förfogandeanslaget inom kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 136
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 91
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att 2010 års budget omfördelas så att socialnämndens ram utökas med
6 635 000 kronor och nedanstående verksamheters budgetar minskas enligt
följande;
Tekniska MTG – 1 872 000 kronor
Avskrivningar – 2 140 000 kronor
Hyra växel, kommunstyrelsens budget – 39 000 kronor
Försäkringar, kommunstyrelsens budget – 65 000 kronor
Minskade finansiella kostnader – 2 100 000 kronor
Minskat förfogandeanslag – 419 000 kronor
____
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Kf § 67

Dnr KS 2010/0035

Strategi för kommunens utveckling
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen medges förlängd remisstid till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010 för ärendet om strategi för kommunens utveckling.
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.
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.
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Framtidsberedningen föreslår vidare kommunfulläktige besluta att:
1. 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”.
2. Tilldela resurs till Framtidsberedningen som sekreterare och administratör i
Framtidsberedningens fortsatta arbete. Insatserna beräknas till c:a 15% av
heltidstjänst.
3. 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.
4. 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
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 94
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars att remittera framtidsberedningens
förslag till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet tas upp till behandling i
kommunfullmäktige igen senast den 21 juni 2010.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att medge förlängd remisstid till kommunfullmäktiges sammanträde den
29 november 2010 för ärendet om strategi för kommunens utveckling.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Dnr KS 2010/0035

Strategi för kommunens utveckling, två till tre konkreta förslag
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
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
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.
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.
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Framtidsberedningen föreslår vidare kommunfulläktige besluta att:
1. 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”.
2. Tilldela resurs till Framtidsberedningen som sekreterare och administratör i
Framtidsberedningens fortsatta arbete. Insatserna beräknas till c:a 15% av
heltidstjänst.
3. 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.
4. 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, § 95
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars att remittera framtidsberedningens
förslag till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet tas upp till behandling i
kommunfullmäktige igen senast den 21 juni 2010.
Arbetsutskottet beslutade den 5 maj bland annat att remittera ärendet till
kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 23 september
2010. Dock ska två till tre konkreta förslag redovisas vid arbetsutskottets och
kommunstyrelsens sammanträden den 26 maj 2010.
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Kommunchefen föreslår 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
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta 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.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S) och Lars-Göran Asp (V): Tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
_____
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Dnr KS 2010/0058

Rapport från beredningen för kultur- och fritidsfrågor
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen medges förlängd remisstid till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010 för rapporten från beredningen för kultur- och
fritidsfrågor.
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
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna beredningen för kultur- och
fritidsfrågors rapport till kommunstyrelsen för beredning och att ärendet ska
beredas så att det kan tas upp till behandling igen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 juni 2010.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att medge kommunstyrelsen förlängd remisstid till kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 november 2010 för rapporten från beredningen för kulturoch fritidsfrågor.
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Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Expediering:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kf § 70

Dnr KS 2010/0060

Ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning, direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt
de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2009 års
förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Bergman (S), Karl-Johan Gustafson (C),
Lars Adolfsson (M), Bengt Sjöberg (M) och Gunnar Welin (M) i handläggningen av detta ärende.
Ärendet
Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år.
Ärendets beredning
Revisionsberättelse den 9 april 2010
Arbetsutskottets protokoll den 5 maj 2010, § 113
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 98
Kommunalförbundets revisorer har i revisionsberättelse, daterad den 9 april,
tillstyrkt ansvarsfrihet.
Arbetsutskottet beslutade den 5 maj att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag till beslut, att föreslå kommunfullmäktiges ordförande att bjuda in
räddningschefen till fullmäktiges sammanträde för att informera om förbundets
verksamhet och att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med kommunsekreteraren lämna förslag på hur informationen från bolag och kommunalförbund
till kommunstyrelsen kan läggas upp för att styrelsen ska kunna fullgöra sin
uppsiktsskyldighet, enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen.
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Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för
2009 års förvaltning.
_____
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Expediering:
Törebodabostäder AB

Kf § 71

Dnr KS 2009/0119

Årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för Törebodabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för
Törebodabostäder AB till handlingarna.
Ärendet
Årsredovisningen och revisionsberättelsen inkom till kommunen den 27 april.
De har godkänts av bolagsstämman den 19 april.
Lekmannarevisor Ingegerd Karlsson föredrar granskningsrapporten för år 2009.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 5 maj 2010, § 114
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 99
Arbetsutskottet beslutade den 5 maj att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag till beslut då inte alla sidor i årsredovisningen skickats ut till ledamöterna inför sammanträdet.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för Törebodabostäder AB till handlingarna.
_____
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Expediering:
Mariestad Töreboda Energi AB

Kf § 72

Dnr KS 2010/0059

Årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för Mariestad
Töreboda Energi AB (MTEAB)
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för
Mariestad Töreboda Energi AB till handlingarna.
Ärendet
Årsredovisningen och revisionsberättelsen inkom till kommunen den 19 april.
De behandlas av bolagsstämman den 11 maj.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 5 maj 2010, § 115
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 100
Arbetsutskottet beslutade den 5 maj att föreslå kommunfullmäktige besluta att
lägga årsredovisning och revisionsberättelse för Mariestad Töreboda Energi AB
2009 till handlingarna och att bjuda in Mariestad Töreboda Energi AB till ett
extra sammanträde för att informera om sin verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för Mariestad
Töreboda Energi AB till handlingarna.
_____
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Expediering:
IT-chefen
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsnämnden

Kf § 73

Dnr KS 2010/0063

IT-investeringar
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tillskjuter 500 000 kronor till IT-investeringar i Centraloch Kanalskolan och till kvarvarande nätinvesteringar. Pengarna tas av eget
kapital.
Ärendet
Enligt MTG-gemensamt beslut från 2007 ska de tre kommunernas kommunikationsnät uppgraderas och följa en gemensam standard (anslutningar, nätverk,
switchar, uttag etc.). Kostnaderna för uppgraderingen ska belasta respektive
kommun. En grov kostnadsberäkning genomfördes 2006-2007. IT-avdelningen
har ansvaret för uppgraderingsarbetet, vilket pågått under 2008-2009. Då det
verkliga uppgraderingsbehovet varit större än den ursprungliga beräkningen i
Töreboda kvarstår cirka 10 objekt till en beräknad kostnad av 150 000-200 000
kronor. Utöver ovanstående tillkommer Kanalskolans och Centralskolans
fastighetsnät om 160 000 respektive 144 000 kronor.
Central- och Kanalskolan
Detta behov är akut och behöver åtgärdas omgående för att rätta till de problem
och felaktigheter som påverkar daglig verksamhet. Det är också en absolut förutsättning för att kunna koppla in fler datorer enligt de planer barn- och utbildningsnämnden har att utöka datorantalet. Stora nätarbeten av denna karaktär
kan endast utföras under sommarlov för att inte påverka utbildningen. Anbudsoch projektarbete behöver därför startas upp omgående för att hinnas med
under sommaren 2010. Beslut om investering behövs.
Kvarvarande nätinvesteringar
Kvarvarande nätinvesteringsarbete behöver färdigställas för att nå upp till beslutad standard och uppnå full funktionalitet i kommunikationsnätet på alla
verksamhetsställen. Några av dessa är av akut karaktär men samtliga behöver
iordningsställas under 2010. Beslut om investering behövs.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 5 maj 2010, § 122
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Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 105
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 500 000 kronor till IT-investeringar i Central- och Kanalskolan och till kvarvarande nätinvesteringar. Pengarna tas av eget kapital.
Yrkanden
Lars-Göran Asp (V): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Expediering:
Författningssamlingen
Socialnämnden
Sekreteraren

Kf § 74

Dnr KS 2009/0116

Avgift för hemsändning av varor
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer egenavgiften för varuhemsändning, inkluderande transport av läkemedel från apotek, till 40 kronor per hemsändning att
gälla från och med den 1 september 2010.
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 april 2010, § 67 föreslå kommunfullmäktige
besluta att med giltighet från och med den 1 september 2010 fastställa egenavgift för varuhemsändning, inkluderande transport av läkemedel från apotek, till
40 kronor per hemsändning.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 129
Kommunstyrelsens protokoll den 21 juni 2010, § 110
Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgiften för varuhemsändning, inkluderande transport av
läkemedel från apotek, till 40 kronor per hemsändning att gälla från och med
den 1 september 2010.
_____
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Expediering:
Författningssamlingen
Socialnämnden
Sekreteraren

Kf § 75

Dnr KS 2010/0066

Avgift för familjerådgivning
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Töreboda kommun tar ut en avgift om 100 kronor per samtal för familjerådgivning. Avgiften kan bortskrivas i enskilda fall om den utgör ett faktiskt hinder.
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 april 2010, § 68, bland annat godkänna förslaget att Töreboda kommuns familjerådgivning tillhandahålls av familjerådgivningen i Skövde kommun och att föreslå kommunfullmäktige besluta att
Töreboda kommun tar ut en avgift om 100 kronor per samtal för familjerådgivning samt att avgiften ska kunna bortskrivas i enskilda fall om den utgör ett
faktiskt hinder.
Mariestads kommun är värdkommun för familjerådgivningen i Mariestad,
Töreboda och Gullspång. Med anledning av att de två familjerådgivarna slutar
och det blir mycket svårt att ersätta dem med motsvarande kompetens, föreslås
att MTG ingår avtal med Skövde kommun om att tillhandahålla familjerådgivning för MTG-kommunernas räkning. Att låta Skövde kommun bedriva verksamheten innebär en ungefär lika stor kostnad som idag. I Skövde kommun,
liksom i övriga kommuner i Skaraborg, tar man ut en avgift för familjerådgivning med 100 kronor per samtal.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2010, § 130
Kommunstyrelsens protokoll den 21 juni 2010, § 111
Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att Töreboda kommun tar ut en avgift om 100 kronor per samtal för familjerådgivning. Avgiften kan bortskrivas i enskilda fall om den utgör ett faktiskt
hinder.
_____
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Expediering:
Tekniska nämnden
Fastighetsförvaltaren
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

Kf § 76

Dnr KS 2010/0078

Tilläggsanslag för lokalanpassning, Särskolan Nyponet och
Kilenskolans entré
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen tilläggsanslag med
397 000 kronor för lokalanpassning av Särskolan Nyponet och Kilenskolans
entré. Pengarna tas inom beslutad investeringsvolym genom att omfördela
medel från investeringsobjektet Älgarås förskola till lokalanpassningar inom
särskolan Nyponet och Kilenskolan.
Ärendet
Fastighetsförvaltare Hans Paulsson anger i skrivelse den 18 maj 2010 bland
annat att lokalerna i Nyponet inte är godkända när det gäller ventilation. I
samband med uppsättning av innerväggar för att få anpassade lektionssalar blir
cirkulationen på luften ännu sämre. Idag finns ett aggregat utan återvinning,
vilket innebär stora energiförluster.
Ett nytt från-tilluftsaggregat med återvinning och kompletteringar av ventilationsrör i lokalerna kostnadsberäknas till 250 000 kronor,
ett isolerat varmförråd i anslutning till entrén för elevernas och personalens
material, 32 000 kronor,
innerväggar med dörrar, 9 500 kronor och
4 stycken dörröppnare till omklädningsrum, huvudbyggnad och matsal,
100 000 kronor,
Totalt 397 000 kronor.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2010, § 156
Kommunstyrelsens protokoll den 21 juni 2010, § 112
Arbetsutskottet beslutade den 9 juni 2010 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska förvaltningen tilläggsanslag med
397 000 kronor för lokalanpassning av Särskolan Nyponet och Kilenskolans
entré. Pengarna tas i första hand från ombudgetering av annat projekt och i
andra hand genom utökning av tilläggsbudgeten.
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Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska förvaltningen tilläggsanslag med 397 000 kronor för
lokalanpassning av Särskolan Nyponet och Kilenskolans entré. Pengarna tas
inom beslutad investeringsvolym genom att omfördela medel från investeringsobjektet Älgarås förskola till lokalanpassningar inom särskolan Nyponet och
Kilenskolan.
_____
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Expediering:
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Töreboda äldrebostäder
Ass. A. Andersson

Kf § 77

Dnr KS 2008/0027

Stadgeändring Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening
Töreboda äldrebostäder
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Töreboda kommun godkänner ändringen av stadgarna.
Ärendet
Styrelsen för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Töreboda äldrebostäder föreslår föreningsstämman att besluta om ändring av stadgarna, paragraf
13, rubrik Firmateckning,
Textens nuvarande lydelse är; ”Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen
i sin helhet, av styrelsens ledamöter två i förening, vilka namnges i konstituerande styrelseprotokoll.
Förslaget är att texten ändras till; ”Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två i förening.”
Styrelsen för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Töreboda äldrebostäder beslutade vid ordinarie årsstämma den 19 april 2010 om ändringen av
stadgarna. Stadgeändring genomförs, i enlighet med befintliga stadgars § 26, på
två på varandra följande stämmor.
Enligt samma paragraf i stadgarna krävs också för att beslutet ska vara giltigt
att Riksbyggen och kommunen godkänner detsamma enligt § 35.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2010, § 152
Kommunstyrelsens protokoll den 21 juni 2010, § 114
Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att Töreboda kommun godkänner ändringen av stadgarna.
_____
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Expediering:
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Töreboda äldrebostäder
Socialnämnden
Ekonomienheten

Kf § 78

Dnr KS 2010/0084

Finansiering av upprustning av Krabbängsgårdens kök
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige ombudgeterar 460 000 kronor från investeringsobjekt
92501 (Trygghetslarm) att användas som Töreboda kommuns del av finansieringen av upprustningen av Krabbängsgårdens kök. Upprustningen möjliggör
ett eventuellt framtida beslut om att använda Krabbängsgårdens kök som produktionskök.
Ärendet
Av protokollsutdrag från Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Töreboda
äldrebostäder framgår bland annat att investeringskostnaden för ändring av
Krabbängsgårdens kök till tillagningskök kostnadsberäknas till 1,4 miljoner
kronor. En upprustning av befintligt mottagningskök beräknas kosta 900 000
kronor.
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Töreboda äldrebostäder har godkänt en fördelning av kostnaden som innebär att föreningen står för 940 000
kronor plus byggadministration och moms och att återstoden, 460 000 kronor
bekostas av kommunen.
Ärendets beredning
Socialnämndens protokoll den 25 maj 2010, § 88 med förvaltningens projektrapport 2010-04-12, Utredningsuppdrag Krabbängsgårdens kök
Arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2010, § 129
Kommunstyrelsens protokoll den 21 juni 2010, § 115
Socialnämnden beslutade den 25 maj 2010 föreslå kommunstyrelsen att 1)
Krabbängsgårdens kostproduktion ändrar inriktning från mottagningskök till
tillagningskök snarast. 2) Projektplan för omställning till tillagningskök arbetas
fram omedelbart.
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Arbetsutskottet beslutade den 9 juni 2010 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att Töreboda kommun betalar sin del av upprustningen
av Krabbängsgårdens kök (se uppdraget till kommunledningskontoret). Pengarna tas i första hand från ombudgetering av annat projekt och i andra hand
genom utökning av tilläggsbudgeten.
Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 460 000 kronor från investeringsobjekt 92501 (Trygghetslarm) att användas som Töreboda kommuns del av finansieringen av upprustningen av Krabbängsgårdens kök. Upprustningen möjliggör ett eventuellt
framtida beslut om att använda Krabbängsgårdens kök som produktionskök.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Welin (M) med instämmande av Lars Adolfsson (M): Avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunnar
Welins (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
_____
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Dnr KS 2010/0080

Besvarande av interpellation om skollokaler i förhållande till
barnens behov inför hösten 2010
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2010, § 57, att medge Karl-Johan
Gustafson (C) att ställa en interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Anne-Charlotte Karlsson (S) om skollokaler i förhållande till
barnens behov, bilaga 1.
Vid dagens sammanträde besvarar barn- och utbildningsnämndens ordförande
Anne-Charlotte Karlsson (S) interpellationen, bilaga 2.
I den efterföljande debatten deltog förutom Anne-Charlotte Karlsson (S) och
Karl-Johan Gustafson (C) även Therése Erikson (V), Lars-Göran Asp (V),
Fredrik Lindström (FP), Linn Brandström (M), Wivie Thornell-Johansson (C),
Lars-Åke Bergman (S) och Bengt Sjöberg (M).
Bilaga 1 och 2 Kf § 79/10
_____
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Expediering:
Kommunstyrelsens ordförande
Sekreteraren

Kf § 80

Dnr KS 2010/0089

Interpellation om när kommunfullmäktige får ta del av partigruppernas svar om Törebodabostäders långsiktighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger Wivie Thornell-Johansson (C) att ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Bergman (S) om när
kommunfullmäktige kommer att ta del av partigruppernas svar om Törebodabostäders långsiktighet i samband med ”Hem för miljoner, förutsättningar för
upprustning av rekordårens bostäder”. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Ärendet
Wivie Thornell-Johansson (C) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om när kommunfullmäktige får ta del av partigruppernas svar
om Törebodabostäders långsiktighet, bilaga.
Bilaga Kf § 80/10
_____
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Kf § 81

Sommarhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande tillönskar ledamöter, ersättare och personal
en trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande tillönskar på samtligas vägnar
ordföranden detsamma.
_____
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