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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 31 maj 2010, kl. 19.00–20.30

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 fr.o.m kl. 19.05, (M), Marita Asp (V) för Lars-Göran Asp, Göran
Johansson (C), ordförande, Jan-Erik Rosander (S), Gunnar Welin (M), Berit
Bergman (S), Wivie Thornell-Johansson (C), Gunilla Fransson (FP), Ingemar
Andhill (S) för Linda Ludvigsson, Magnus Dimberg (M) fr.o.m kl. 19.05, Lena
Olsson (S), Anne-Marie Lundin (M), Sven Olsson (C) för Kjell Feltsten, Peter
Sporrong (SD), Inger Granath (S) för Anita Björkdahl, Marku Julin (MP),
Caisa Berntson (M), 2:e vice ordförande, Roland Andersson (S), Therése
Erikson (V) för Helen Engström (V), Anders Benjaminsson (C), Bo Andersson
(S) och Marie-Louise Jonason (M) för Sofia Brånfelt.

Övriga närvarande

Tommy Sandberg, kommunchef
Joakim Stier och Anders Bohman, projektledare, § 52
Mariana Frankén, kommunsekreterare

Justerare

Lena Olsson (S) och Anne-Marie Lundin (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 50-58

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………
Mariana Frankén

Ordförande

…………………………………………………
Göran Johansson

Justerare

……………………………………………………………………………………..
Lena Olsson
Anne-Marie Lundin
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2010-05-31

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
…………………………………………………
Agnetha Andersson
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Kf § 50

Dagordning
Ett extra ärende, ”Tidigareläggning av kommunfullmäktiges sammanträde den
21 juni 2010” tilläggs föredragningslistan vid dagens sammanträde.
_____
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Kf § 51

Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lena Olsson (S) och
Anne-Marie Lundin (M).
Det tillkännages, att protokollet justeras tisdagen den 8 juni 2010 klockan 16.15
på Kommunhuset.
_____
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Dnr KS 2010/0040

Information om socialt företagande
Projektledarna Joakim Stier och Anders Bohman informerar om socialt
företagande.
_____
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Expediering:
Folkhälsorådet

Kf § 53

Dnr KS 2010/0034

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2009
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger det lokala folkhälsorådets verksamhetsberättelse
2009 med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2009 inkom till kommunledningskontoret den 24 februari 2010.
Ärendets beredning
Arbetsutskottets protokoll den 24 mars 2010, § 71
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2010, § 59
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 april 2010, § 47
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2010 föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga det lokala folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2009 med
godkännande till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde då
inte alla sidor i verksamhetsberättelsen skickats ut till ledamöterna inför sammanträdet.
_____
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Expediering:
Författningssamlingen
Lönekontoret
Personalchefen
Ass. A. Andersson
Nämndsekreterarna
Sekreteraren

Kf § 54

Dnr KS 2010/0009

Arvodesbestämmelser mandatperioden 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ersättningsreglemente för
Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014 med följande
ändringar och tillägg, bilaga 1;
1. Ordet bör i § 10, Barntillsynskostnader, ändras till ska.
2. Ersättning enligt reglementet maximeras till 100 % av kommunalrådets lön
(80 % av riksdagsmannaarvodet).
3. § 17, Intresseorganisationer, ändras enligt följande; Valda förtroendemän i
kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet ersätts
med ett sammanträdesarvode om 200 kr per sammanträde. Resekostnader
ersätts enligt kommunala bilersättningsavtalet.
4. Tidsbegränsningen i Bilaga 1 Ersättningsnivåer, för korta sammanträden
och förrättningar (där ersättningen föreslås till 200 kronor), ändras från ½
timma till en timma. Detsamma gäller för ersättningarna vid studiebesök,
studieresa.
5. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får månadsarvode med 50 % av
kommunalrådets lön (80 % av riksdagsmannaarvodet), se Bilaga 2.
6. Förslagen på ersättningar till ordföranden och vice ordföranden i tekniska
nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden i Bilaga 2 stryks, då det fasta
arvodet i gemensamma nämnder betalas av värdkommunen, se 3 kap. 3 b §
och 6 kap. 15 § kommunallagen.
7. Det noteras i ersättningsreglementet att uppdragen som kommunstyrelsens
2:e vice ordförande och som vice ordförande i utskotten tillhör oppositionen, se Bilaga 2.
8. Noteringarna i Bilaga 2 i ersättningsreglementet att jourtelefon ingår
stryks.
9. Till bilaga 4 i ersättningsreglementet ”Ersättningsnivåer vid kommunala
bolag” tilläggs rekommendationen att Lekmannarevisor erhåller fast arvode med 0,25 % av kommunalrådets lön (80 % av riksdagsmannaarvodet).
Reservation
Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Wivie ThornellJohansson (C), Sven Olsson (C), Anders Benjaminsson (C) och Göran
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forts Kf § 54
Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-Johan Gustafsons
(C) yrkande.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008, § 56 bland annat att
uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 30 april 2010 lämna förslag på nya
arvodesbestämmelser att gälla från och med nästa mandatperiod.
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
Arbetsutskottet beslutade den 20 januari 2010 att tillsätta en arbetsgrupp om tre
ledamöter, med lika många ersättare, för att lämna förslag på arvodesbestämmelser nästa mandatperiod. Till att ingå i arbetsgruppen utsågs en ledamot och
en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsens arbetsutskott. Den representant som Socialdemokratiska Arbetarepartiet utser, utsågs
till sammankallande. Partierna uppmanas att snarast och senast den 3 februari
2010 lämna in namn på sina representanter till kansliet. Personalchefen utsågs
till gruppens sekreterare.
Arvodeskommittén lämnar förslag till ersättningsreglemente för mandatperioden 2011-2014. Ändringar är markerade med kursiv stil.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ersättningsreglemente för Töreboda kommuns
förtroendevalda mandatperioden 2011-2014 med följande ändringar och tillägg;
Förslagen på ersättningar till ordföranden och vice ordföranden i tekniska
nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden stryks, då det fasta arvodet i
gemensamma nämnder betalas av värdkommunen, se 3 kap. 3 b § och 6 kap.
15 § kommunallagen.
Ersättning enligt reglementet maximeras till 100 % av kommunalrådets lön
(80 % av riksdagsmannaarvodet).
Tidsbegränsningen i Bilaga 1 Ersättningsnivåer, för korta sammanträden och
förrättningar (där ersättningen föreslås till 200 kronor), ändras från ½ timma till
en timma. Detsamma gäller för ersättningarna vid studiebesök, studieresa.
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Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får månadsarvode med 50 % av kommunalrådets lön (80 % av riksdagsmannaarvodet).
Det noteras i ersättningsreglementet att uppdragen som kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande och som vice ordförande i utskotten tillhör oppositionen.
Noteringarna i ersättningsreglementet att jourtelefon ingår stryks.
Till bilaga 4 i ersättningsreglementet ”Ersättningsnivåer vid kommunala bolag”
tilläggs rekommendationen att Lekmannarevisor erhåller fast arvode med
0,25 % av kommunalrådets lön (80 % av riksdagsmannaarvodet).
Yrkanden
Karl-Johan Gustafson (C): Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får månadsarvode med 15 % av kommunalrådets lön (80 % av riksdagsmannaarvodet).
Noteringarna i ersättningsreglementet att uppdraget tillhör oppositionen stryks.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en gemensam tolkning av arvodesreglerna för de gemensamma nämnderna. Det fasta arvodet för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden fastställs till följande procenttal av kommunalrådets lön (80 % av riksdagsmannaarvodet);
Ordförande
8 procent,
1:e vice ordförande
2 procent,
2:e vice ordförande
2 procent.
Anita Andersson (S): § 17 Intresseorganisationer, ändras enligt följande; Valda
förtroendemän i kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet ersätts med ett sammanträdesarvode om 200 kr per sammanträde. Resekostnader ersätts enligt kommunala bilersättningsavtalet.
Lars-Åke Bergman (S) och Jan-Erik Rosander (M): Avslag på Karl-Johan
Gustafsons yrkande om arvoden till presidierna i miljö- och byggnadsnämnden
och tekniska nämnden. Bifall till kommunstyrelsens förslag med den av Anita
Andersson föreslagna ändringen.
Bengt Sjöberg (M) och Lars Adolfsson (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag och Lars-Åke Bergmans avslagsyrkande.
Marita Asp (V): Ordet bör i § 10 Barntillsynskostnader, ändras till ska. I övrigt
bifall till kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke Bergmans avslagsyrkande.

_______________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-05-31

80

forts Kf § 54
Propositionsordning för yrkandet om arvode till kommunstyrelsens andre
vice ordförande
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-Johan Gustafsons
(C) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Karl-Johan Gustafsons yrkande.
Nej-röst för bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
Omröstningsresultat för yrkandet om arvode till kommunstyrelsens andre
vice ordförande
Med 24 ja-röster för avslag på Karl-Johan Gustafsons yrkande och sex nejröster för bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige yrkandet, se
omröstningsbilaga, bilaga 2.
Propositionsordning för yrkandet att noteringarna om att uppdraget tillhör oppositionen stryks
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-Johan Gustafsons
(C) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Propositionsordning för yrkandet om uppdrag till kommunstyrelsen om en
gemensam tolkning av arvodesreglerna för de gemensamma nämnderna
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-Johan Gustafsons
(C) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Propositionsordning för yrkandet om fast arvode till miljö- och byggnadsnämndens och tekniska nämndens presidier
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-Johan Gustafsons
(C) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Propositionsordning för yrkandet om § 17 i ersättningsreglementet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anita Anderssons (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
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forts Kf § 54
Propositionsordning för yrkandet om § 10 i ersättningsreglementet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Marita Asps (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Bilaga 1 och 2 Kf § 54/10
_____
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Expediering:
Författningssamlingen
Ass. A. Andersson
Nämndsekreterarna
Sekreteraren

Kf § 55

Dnr KS 2007/0145, 2007/0096

Reglemente för kommunstyrelsen från och med år 2011, § 18
och 19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar följande förslag till ändringar i kommunstyrelsens
reglemente; § 18 och 19, att gälla från och med år 2011;
Efter första meningen i 18 § tilläggs ”I uppdraget ingår att vara ordförande i
utvecklingsutskottet.”
Texten i 19 § ändras till ”Kommunstyrelsens andre vice ordförande är också
oppositionsföreträdare på hälften av heltid.”, bilaga.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008, § 56, om organisationsöversyn. En rad uppdrag lämnades då till kommunstyrelsen. Bland annat uppdrog fullmäktige till kommunstyrelsen att under 2009 utarbeta förslag till reglementen och delegationsordningar för samtliga organ i den nya politiska organisationen. I uppdraget ingick att lämna förslag på framtida utskotts namn och
ärendefördelning.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010, § 11, att anta upprättat
förslag till reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med år 2011 med
undantag av § 18 och 19 vilka återremitteras till kommunstyrelsen för att avvakta arvodeskommitténs förslag innan ställning tas i den delen, bilaga.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2009, § 4
Arbetsgruppens förslag den 16 september 2009
Kommunstyrelsens protokoll den 7 oktober 2009, § 137
Kommunstyrelsens protokoll den 3 februari 2010, § 15
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 februari 2010, § 11
Protokoll den 6 april 2010 från arvodeskommittén med förslag till ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014
Arbetsutskottets protokoll den 21 april 2010, § 100
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2010, § 73
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forts Kf § 55
Kommunstyrelsen utsåg den 7 januari 2009 en arbetsgrupp för att lämna förslag
till kommunstyrelsen.
Arbetsgruppen lämnade förslag till beslut den 16 september.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2009 att remittera förslaget till reglemente till partigrupperna i fullmäktige för yttrande senast den 31 december
2009 och att ta ställning i ärendet senast den 31 mars 2010.
Arvodeskommittén lämnar i protokoll den 6 april 2010 förslag till ersättningsreglemente för mandatperioden 2011-2014.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2010 föreslå kommunfullmäktige besluta att anta följande förslag till ändringar i kommunstyrelsens reglemente; § 18
och 19, att gälla från och med år 2011;
Efter första meningen i 18 § tilläggs ”I uppdraget ingår att vara ordförande i utvecklingsutskottet.” Texten i 19 § ändras till ”Kommunstyrelsens andre vice
ordförande är också oppositionsföreträdare på hälften av heltid”.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S) och Lars Adolfsson (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Karl-Johan Gustafson (C): 19 § i reglementet stryks. Bifall till kommunstyrelsens förslag om 18 §.
Propositionsordning om 18 §
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning om 19 §
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 55/10
_____
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Expediering:
Sekreteraren

Kf § 56

Dnr KS 2007/0014

Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner följande av kommunstyrelsen lämnade förteckning över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts:


Motion av Karl-Johan Gustafson (C) om ungdomspolitiskt handlingsprogram för Töreboda
Kf 2006-12-18



Motion av Markku Julin (MP) ”Töreboda – Rättvis kommun”
Kf 2008-04-28



Motion av Anne-Marie Lundin (M) om omdisponering av intäkter från
fastighetsförsäljningar
Kf 2009-04-27



Motion av Anne-Charlotte Karlsson (S) om ökade möjligheter till
barnomsorg på obekväm arbetstid
Kf 2010-01-25



Motion av Bo Andersson (S) om ökade möjligheter till barnomsorg på
obekväm arbetstid
Kf 2010-01-25



Medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av
pyroteknisk utrustning inom kommunen
Kf 2009-02-23



Medborgarförslag om att göra Töreboda till en Fairtrade City
Kf 2009-11-23



Medborgarförslag om att kommunen ska sluta servera cookchill mat i
förskolor, skolor
Kf 2009-12-14
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Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 29a, ska kommunstyrelsen
årligen till kommunfullmäktiges ordinarie majsammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag, vilkas beredning då ännu ej slutförts. Bestämmelsen i arbetsordningen är en tillämpning av kommunallagens 5 kap 33 §.
Ärendets beredning
Kommunsekreterarens förteckning över inte färdigberedda motioner och
medborgarförslag den 22 april 2010
Arbetsutskottets protokoll den 21 april 2010, § 106
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2010, § 77
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2010 bland annat att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den av kommunstyrelsen lämnade förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts.
_____
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Expediering:
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Sekreteraren

Kf § 57

Dnr KS 2010/0080

Interpellation om skollokaler i förhållande till barnens behov
inför hösten 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger Karl-Johan Gustafson (C) att ställa en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anne-Charlotte Karlsson
(S) om skollokaler i förhållande till barnens behov. Interpellationen besvaras
vid nästa sammanträde.
Ärendet
Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skollokaler i förhållande till barnens behov.
_____
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Expediering:
Kommunfullmäktiges presidium
Sekreteraren

Kf § 58

Dnr KS 2007/0006

Tidigareläggning av kommunfullmäktiges budgetsammanträde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010 tidigareläggs till klockan
17.00.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010, § 108, föreslå kommunfullmäktiges presidium att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträde
måndagen den 21 juni 2010 till klockan 17.00.
_____
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