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Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Hans Thorsell (S), Pernilla
Johansson (C), § 30-31 och 33-45, Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie
Lundin (M), Wivie Thornell-Johansson (C), Lars-Göran Asp (V), Malin
Markusson (S) för Jan-Erik Rosander, Peter Friis (M) för Mikael Faleke, Berit
Bergman (S), § 30-31 och 33-45, Peter Sporrong (SD), Göran Johansson (C),
Bo Andersson (S), Ursula Evje (FP), Gunnar Welin (M), Anita Andersson(S),
Marianne Asp-Henrysson (C), Markku Julin (MP) för Jonas Fällström, Marlene
Näslin (M), Kenneth Carlsson (S), Lalla Åberg-Dahlin(V), Johan Cord (S) för
Linda Ludvigsson, Catharina Gegerfeldt (C) för Anders Benjaminsson, Magnus
Dimberg (M), Ulf Andersson (S), Allan Jakobsson (C) och Malin Svantesson
(S)

Övriga närvarande

Anita Steijer (S) och Peter Granath (S), ersättare, Christina Carlson, bibliotekschef, § 31, Agneta Bakir, ingivare av medborgarförslag, § 40, Tommy
Sandberg, kommunchef, § 32-45 och Mariana Frankén, kommunsekreterare

Justerare

Berit Bergman (S), Peter Sporrong (SD) och Göran Johansson (C)
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Kf § 30

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Berit Bergman (S),
med undantag av § 32 på grund av jäv och Peter Sporrong (SD). Göran
Johansson (C) utses till att justera § 32.
Det tillkännages, att protokollet justeras den 5 april 2011 klockan 16.00 på
Kommunhuset.
_____
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Dnr KS 2011/0007

Information om Bibliotek Norra Skaraborg
Bibliotekschef Christina Carlson informerar om Bibliotek Norra Skaraborg.
_____
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Expediering:
Lönekontoret
Vård- och omsorgsutskottets ledamöter
Ass. A. Andersson
Socialchefen
Förvaltningssekreterarna
Kommunsekreteraren

Kf § 32

Dnr KS 2011/0014

Tillägg till arvodesbestämmelserna för Töreboda kommuns
förtroendevalda, ersättning för telefonjour
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tillägger följande till arvodesbestämmelserna för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014;
Årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets ordförande höjs med 2,5 % till
27,5 %. Förrättningsarvode ingår i arvodet för ordförande och vice ordförande i vård- och omsorgsutskottet.
Övriga ledamöter i vård- och omsorgsutskottet erhåller ersättning när de har
telefonjour med 183,60 kronor per dygn och maximalt 1 500 kronor per månad. Förrättningsarvode tillkommer.
Beslutet gäller från kommunfullmäktiges beslut och omprövas i samband
med ett eventuellt beslut att ingå i en gemensam socialjour.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2010, § 54, att anta arvodesbestämmelser för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 20112014 och den 25 oktober 2010, § 100 att komplettera arvodesreglementet
med arvoden till ordföranden och vice ordföranden i tekniska nämnden och
miljö- och byggnadsnämnden.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 17 januari 2011 bland annat att
uppdra till verksamheten att till nästa sammanträde återkomma med förslag
till ersättningsregler för telefonjour.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 14 februari 2011 bland annat att
uppdra åt verksamheten att utifrån diskussionen vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde ta fram ett förslag till kommunstyrelsen avseende ersättningsregler för telefonjour.
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Socialchefen föreslår i tjänsteutlåtande den 15 februari 2011 kommunstyrelsen besluta följande;
Årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets ordförande höjs med 2,5 % =
1 100 kronor per månad = 13 200 per år.
Förrättningsarvode ingår i arvodet för ordförande och vice ordförande.
Övriga ledamöter: Beredskapsersättning, för närvarande 15,30 kronor, x 12
timmar = 183,60 kronor per dygn, maximalt 1 500 kronor per månad. Förrättningsarvode tillkommer.
Ärendets beredning
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 17 januari 2011, § 11
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 14 februari 2011, § 32
Socialchefens tjänsteutlåtande den 15 februari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 64
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillägga följande
till arvodesbestämmelserna för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014;
Årsarvodet för vård- och omsorgsutskottets ordförande höjs med 2,5 % till
27,5 %. Förrättningsarvode ingår i arvodet för ordförande och vice ordförande i vård- och omsorgsutskottet.
Övriga ledamöter i vård- och omsorgsutskottet erhåller ersättning när de har
telefonjour med 183,60 kronor per dygn och maximalt 1 500 kronor per
månad. Förrättningsarvode tillkommer.
Beslutet gäller från kommunfullmäktiges beslut och omprövas i samband
med ett eventuellt beslut att ingå i en gemensam socialjour.
Yrkanden
Karl-Johan Gustafson (C): Sista meningen i kommunstyrelsens förslag ”Beslutet gäller från kommunfullmäktiges beslut och omprövas i samband med
ett eventuellt beslut att ingå i en gemensam socialjour.” stryks.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och KarlJohan Gustafsons yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
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Jäv
På grund av jäv deltog inte Pernilla Johansson (C) och Berit Bergman (S) i
handläggningen i detta ärende.
______
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Expediering:
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Västtrafik
Trafikhandläggaren
TGR
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Dnr KS 2010/0092

Beslut om statlig medfinansiering, tillgänglighetsanpassning
av Resecentrum i Töreboda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Töreboda kommuns del av investeringskostnaden, 417 500 kronor, tas ur
investeringsbudget för tillgänglighetsanpassningar 2011, för att arbetet
med tillgänglighetsanpassning av Resecentrum ska kunna påbörjas snarast.
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att
tillgänglighetsanpassa Resecentrum i samråd med TGR, Tillgänglighetsrådet i Töreboda.
Ärendet
Trafikverket tog den 12 januari ett beslut om att preliminärt lämna bidrag
till Töreboda kommun, medfinansiering gällande smärre kollektivtrafikobjekt, med 50 %, eller maximalt 417 500 kronor. Om inte objektet har påbörjats före den 1 augusti 2011 sker omprioritering till annan mottagare.
Slutredovisning ska ske till Västtrafik senast den 20 november 2011. Objekt
som slutredovisas efter denna tidpunkt riskerar att inte få medel utbetalda.
Töreboda kommun har i augusti 2010 beslutat om ansökan om statlig medfinansiering gällande en tillgänglighetsanpassning 2011 av bussterminalen
(Resecentrum).
Ärendets beredning
Trafikhandläggarens tjänsteutlåtande av den 31 januari 2011.
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 18
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 71
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Töreboda kommuns del av investeringskostnaden tas ur investeringsbudget för tillgänglighetsanpassningar 2011, för att arbetet med tillgänglighetsanpassning av
Resecentrum ska kunna påbörjas snarast. Tekniska förvaltningen får i upp_______________________________________________________________________________________________
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drag att snarast påbörja arbetet med att tillgänglighetsanpassa Resecentrum.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Summan 417 500 kronor tilläggs beslutet.
Anita Andersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tillägg till andra
punkten ”i samråd med TGR, Tillgänglighetsrådet i Töreboda”.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning för Lars-Åke Bergmans (S) tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på bifall och avslag på Lars-Åke Bergmans
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Propositionsordning för Anita Anderssons (S) tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på bifall och avslag på Anita Anderssons
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
_____
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Expediering:
Regionala Ägarrådet
Trafikhandläggaren
VästKom
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Kf § 34

Dnr KS 2010/0109

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra
Götaland, skatteväxling och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd
att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional
kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs
för att möjliggöra detta.
2. Samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna avtal om
överlåtelse av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB
till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot
en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på
överlåtelsedagen.
4. Kommunfullmäktige godkänner VästKoms, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, styrelsebeslut 2011-02-24 § 6, vilket innebär
att;
 Samtliga kommuner ska vid skatteväxlingen, för egen del, finansiera en
eventuell minuseffekt motsvarande 0,10 kr utdebitering samt att de kommuner som får en pluseffekt behåller upp t.o.m. 0,07 kr utdebitering.
 De sex kommuner som har större minuseffekt än 0,10 kr utdebitering får
under en tvåårsperiod finansiellt stöd med 1) full kompensation för utdebiteringseffekten överstigande 0,10 kr under 2012, 2) halv kompensation
under 2013. Detta innebär att skatteväxlingens effekter får fullt utslag från
2014.
 De tre kommuner som har större pluseffekt än 0,07 kr utdebitering blir
bidragsgivare under tvåårsperioden med 1) för 2012 hela beloppet överstigande 0,07 kr utdebiteringseffekt och 2) för 2013 hälften av detsamma.
Från 2014 upphör bidragsgivningen varvid skatteväxlingens effekter får
fullt genomslag.
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Ärendet
I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för
kollektivtrafiken i Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Det Regionala ägarrådet har
tagit fram förslag till avtal mellan regionen och kommunerna, principer för
tillköp samt samverkansformer. Ägarrådet har också tillsammans med VästKom tagit fram ett underlag för beräkning av konsekvenserna av en skatteväxling. Det Regionala ägarrådet föreslår mot bakgrund av genomförd process och med stöd av översänt material att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att före den 30 april besluta;
att godkänna avtalet om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra
Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet
samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta,
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland och
att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse
av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som
för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella
aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen.
Kommuner och Västra Götalandsregionen har att utse en företrädare som
har fullmakt att underteckna ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i västra Götalands län”. Gemensamt undertecknande av avtalet
sker i samband med Västtrafiks årsstämma den 27 maj. Det anges att besluten i kommuner/region behöver fattas senast under april månad. Beslutet
skickas senast den 5 maj 2011 till Regionala Ägarrådets kansli, c/o Västra
Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Box 1091, 405 23
Göteborg. Ägarrådet ser gärna att vi också e-postar till
ulrika.bokeberg@vgregion.se.
VästKom, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, meddelar i
skrivelse den 28 februari 2011 att vid VästKoms styrelsemöte den 24 februari behandlades huvudmannaskapet för Västtrafik och effekterna av en
skatteväxling 2012. Styrelsen beslutade om en rekommendation till de 49
kommunerna i Västra Götaland enligt nedan.
VästKoms styrelse rekommenderar de 49 kommunerna att, i samband med
fullmäktiges beslut om huvudavtalet om ändrat huvudmannaskap för Väst
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trafik, även ta beslut om att godkänna VästKoms styrelsebeslut om hanteringen av finansiella effekter av skatteväxlingen. Rekommendationen innebär
att kommunfullmäktige godkänner VästKoms styrelsebeslut 2011-02-24
§ 6, vilket innebär att;
 Samtliga kommuner ska vid skatteväxlingen, för egen del, finansiera en eventuell minuseffekt motsvarande 0,10 kr utdebitering samt att de kommuner som
får en pluseffekt behåller upp t.o.m. 0,07 kr utdebitering.
 De sex kommuner som har större minuseffekt än 0,10 kr utdebitering får under
en tvåårsperiod finansiellt stöd med 1) full kompensation för utdebiteringseffekten överstigande 0,10 kr under 2012, 2) halv kompensation under 2013. Detta innebär att skatteväxlingens effekter får fullt utslag från 2014.
 De tre kommuner som har större pluseffekt än 0,07 kr utdebitering blir bidragsgivare under tvåårsperioden med 1) för 2012 hela beloppet överstigande 0,07 kr
utdebiteringseffekt och 2) för 2013 hälften av detsamma. Från 2014 upphör
bidragsgivningen varvid skatteväxlingens effekter får fullt genomslag.
Detta innebär att nio kommuner ingår i en mellankommunal utjämningsperiod om två år. Övriga fyrtio kommuner får redan från 2012 hantera eventuellt
underskott eller överskott som blir effekterna av skatteväxlingen.
Ärendets beredning
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 32
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 72
VästKoms skrivelse den 28 februari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 28 mars 2011, § 95
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 2 mars 2011
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalet
om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt
utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari
2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling
med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta. Samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten: Samverkansformer
kring kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala kollektivtrafiken, uppdrar kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av samtliga
av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 28 mars 2011
Kommunfullmäktige godkänner VästKoms, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, styrelsebeslut 2011-02-24 § 6, vilket innebär att samtliga kommuner ska vid skatteväxlingen, för egen del, finansiera en eventuell
minuseffekt motsvarande 0,10 kr utdebitering samt att de kommuner som
får en pluseffekt behåller upp t.o.m. 0,07 kr utdebitering. De sex kommuner
som har större minuseffekt än 0,10 kr utdebitering får under en tvåårsperiod
finansiellt stöd med 1) full kompensation för utdebiteringseffekten överstigande 0,10 kr under 2012, 2) halv kompensation under 2013. Detta innebär
att skatteväxlingens effekter får fullt utslag från 2014. De tre kommuner
som har större pluseffekt än 0,07 kr utdebitering blir bidragsgivare under
tvåårsperioden med 1) för 2012 hela beloppet överstigande 0,07 kr utdebiteringseffekt och 2) för 2013 hälften av detsamma. Från 2014 upphör bidragsgivningen varvid skatteväxlingens effekter får fullt genomslag.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M) och Karl-Johan Gustafson (C):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
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Framtidsberedningen
Plan- och exploateringschefen
Sekreteraren
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Dnr KS 2011/0049

Uppdrag till Framtidsberedningen om översiktsplanen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige uppdrar åt Framtidsberedningen att inhämta medborgarnas synpunkter på framtaget utkast till översiktsplan, innan planen antas.
Ärendet
Töreboda kommuns översiktsplan antogs den 15 juni 1992 och behöver förnyas. Arbete med översiktsplan, ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på bebyggelse- och vattenanvändningen, är en process som tar
tid. Den har sin utgångspunkt i de visioner som finns och är ett politiskt
måldokument. Visionerna bör sträcka sig 15-20 år framåt i tiden. Plan- och
bygglagen anger att kommunfullmäktige ska aktualitetspröva planen varje
mandatperiod för att vara aktuell, därför är den mer eller mindre en löpande
process.
Ärendets beredning
Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 4 februari 2011
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 14
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 74
Plan- och exploateringschefen föreslår i tjänsteutlåtande den 4 februari 2011
att utvecklingsutskottet utses till styrgrupp.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Framtidsberedningen att inhämta medborgarnas synpunkter på framtaget utkast
till översiktsplan, innan planen antas.
______
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LSS-verksamheten
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Dnr KS 2011/0026

Avgiftstaxa inom LSS-verksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer med giltighet från och med den 1 maj
2011 avgiftstaxa inom LSS-verksamheten, bilaga.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott att utvärdera avgiftstaxan under våren 2012.
Ärendet
Socialchefen redovisar förslag till avgiftstaxa inom LSS-verksamheten.
Ärendets beredning
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 14 februari 2011, § 34
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 78
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med giltighet
från och med den 1 maj 2011 fastställa avgiftstaxa inom LSS-verksamheten
i enlighet med socialchefens förslag, bilaga.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Ta bort texten ”i enlighet med socialchefens förslag”, punkt sätts efter ordet LSS-verksamheten. Tillägg att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott att utvärdera avgiftstaxan under våren 2012. I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Göran Johansson (C): Låt texten ”bilaga” efter ordet LSS-verksamheten
kvarstå.
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Propositionsordning för Lars-Åke Bergmans (S) tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Åke Bergmans
(S) tilläggsyrkande med det av Göran Johanssons yrkade tillägget och finner
att kommunfullmäktige antar yrkandet med tillägget.
Bilaga Kf § 36/11
______
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Expediering:
Folkhälsorådet

Kf § 37

Dnr KS 2011/0071

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2010
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger det lokala folkhälsorådets verksamhetsberättelse
2010 med godkännande till handlingarna.
Ärendet
I det samarbetsavtal avseende folkhälsoarbetet, som upprättats mellan Töreboda kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i
Östra Skaraborg ska en folkhälsoberättelse utarbetas.
Folkhälsorådet beslutade vid mötet den 17 februari 2011 att anta verksamhetsberättelsen för 2010.
Folkhälsoplanerare Pia Gustavsson lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2011 en redogörelse i ärendet.
Ärendets beredning
Folkhälsorådets protokoll den 17 februari 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 81
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga det lokala
folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2010 med godkännande till handlingarna.
_____
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Expediering:
Ingivaren
Folkhälsorådet
Utbildningschefen

Kf § 38

Dnr KS 2010/0097

Besvarande av medborgarförslag om uppmuntran till ungdomar vad gäller cykelloppet Viken runt
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Medborgarförslaget avslås. (Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget,
men ser ingen möjlighet att kompensera deltagande ungdomar med
kompledighet i skolan.)
2. Ärendet hänvisas till Folkhälsorådet, som får ta beslut om de vill ta kostnaden framöver och arbeta med detta.
Ärendet
Catharina Gegerfeldt har den 23 juli 2010 lämnat in ett medborgarförslag
om uppmuntran till ungdomar vad gäller cykelloppet Viken runt. Hon föreslår att skolungdom till ett reducerat pris får cykla Kortviken eller Viken
runt och tillgodoräkna sig denna tid efter fullgjort lopp och kompa ut den
exempelvis sista veckan i skolan. Ingivaren föreslår att möjligheten till ett
samarbete mellan OK Skogsstjärnan, folkhälsorådet och skolan undersöks.
Syftet med denna insats är att få igång folkfesten kring Viken runt och få
fler människor att komma igång med sin motion.
Kommunchefen informerar att startavgiften är 60 kronor (för dem som är
födda 1992 och senare) och för Kortviken 40 kronor.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 september 2010, § 95
Arbetsutskottets protokoll den 27 oktober 2010, § 257
Folkhälsorådets protokoll den 10 januari 2011, § 70
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 15 december 2010, § 106
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 19
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 83
Folkhälsorådet hade 2011-01-10, yttrat att de såg värdet och vikten av att
röra på sig och att stötta ungdomarna i cykelloppet Viken runt.
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Barn- och utbildningsnämnden hade 2010-12-15, § 106 ställt sig positiv till
förslaget, men såg det inte vara möjligt att kompensera ungdomar med
kompledigt från skolan, när det gäller att tillgodoräkna sig tiden för fullgjort
lopp.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. (Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget, men ser ingen möjlighet att kompensera deltagande ungdomar med kompledighet i skolan.)
Ärendet hänvisas till Folkhälsorådet, som får ta beslut om de vill ta kostnaden framöver och arbeta med detta.
Yrkanden
Karl-Johan Gustafson (C): Ta bort texten ”avslås”, då skolan redan beslutat
i den delen av ärendet. Tillägg ”Kommunfullmäktige ser positivt på förslaget att uppmuntra ungdomar att delta i cykelloppet Viken Runt och hänvisar
ärendet till Folkhälsorådet som får ta beslut om de vill ta kostnaden framöver och arbeta med detta.”
Lars-Göran Asp (V): Avslag på Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och KarlJohan Gustafsons yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
_____
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Expediering:
Ingivaren

Kf § 39

Dnr KS 2010/0152

Besvarande av medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda
och Mariestad
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget anses besvarat med att förslaget om cykelväg mellan
Töreboda och Mariestad tagits in i arbetet med att ta fram en plan för gångoch cykelvägar i Töreboda kommun (se Ks § 69/11).
Ärendet
Ett medborgarförslag har den 27 december 2010 lämnats in om att Töreboda
och Mariestads kommun ska bygga en cykelväg mellan Töreboda och
Mariestad.
Inlämnaren uppger att förslaget: verkar för god hälsa, är bra ur säkerhetsaspekt för cyklister, ger cykelturister en väg mellan Göta kanal och Vänern,
skulle vara ett projekt som ger jobbtillfällen för arbetslösa, samt är bra ur
miljösynpunkt.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 januari 2011, § 9
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 23
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 84
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat med att förslaget om cykelväg mellan Töreboda och
Mariestad tagits in i arbetet med att ta fram en plan för gång- och cykelvägar
i Töreboda kommun (se Ks § 69/11).
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
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Expediering:
Ingivaren

Kf § 40

Dnr KS 2010/0150

Besvarande av medborgarförslag om öppet vatten för änderna i
kanalen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Ärendet
Ett medborgarförslag har den 15 december 2010 lämnats in om att sätta i en
pump eller dylikt i kanalen, förslagsvis under stora kanalbron, så att änderna
har öppet vatten att simma i vintertid.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 januari 2011, § 10
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 24
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 85
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Ingivaren av medborgarförslaget Anita Bakir informerar om förslaget. Det
är en social företeelse att mata änder. Om förslaget genomförs blir kanalen
levande året om. I Skövde och Kristinehamns kommuner finns pumpar som
håller vattnet öppet vintertid.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
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Expediering:
Tekniska nämnden
Vatten- och avloppschefen
Ekonomiavdelningen

Kf § 41

Dnr KS 2011/0040

Investeringsmedel för ventilationsåtgärder vid Töreboda avloppsreningsverk
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Investeringspengar om 2 miljoner kronor beviljas för projektering samt
ombyggnad av ventilationsanläggning i personal- och processutrymmen
i Töreboda avloppsreningsverk.

2.

Investeringen finansieras inom befintlig investeringsram för år 2011.

3.

Luktproblemen för kringboende beaktas och åtgärdas i så stor omfattning som möjligt.

Ärendet
Vatten- och avloppschefen redogjorde vid utvecklingsutskottets sammanträde den 16 februari 2011 för hur Töreboda vattenverk är dimensionerat,
samt för ventilationen i anläggningen.
Expert har undersökt anläggningen och slutsatsen är att bassängen behöver
täckas, samt luften ledas dit, för att bygga bort lukt/svavelväten för kringboende samt personal. Under 2010 har processförändringar genomförts, men
problemet med svavelväten kvarstår.
Ärendets beredning
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket den 3 december 2010
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 25 januari 2011, § 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 25
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 86
Ekonomichefens förslag till finansiering den 28 mars 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringspengar om 2 miljoner kronor för projektering samt ombyggnad av ventilationsanläggning i personal- och processutrymmen i Töreboda avloppsren_______________________________________________________________________________________________
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ingsverk. Investeringen finansieras enligt det förslag som ekonomichefen
lämnar.
Ekonomichefen föreslår att investeringen finansieras inom befintlig investeringsram för år 2011. Detta kan genomföras genom att vissa investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året utan förskjuts till kommande år.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag och det finansieringsförslag ekonomichefen lämnat.
Göran Johansson (C) med instämmande av Gunnar Welin (M): Luktproblemen för kringboende beaktas och åtgärdas i så stor omfattning som möjligt.
Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning för tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Göran Johanssons
(C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
_____
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Expediering:
Kommunfullmäktiges presidium
Socialchefen
Rektor M. Gerdin
Vaktmästare Y. Håkansson
Kommunchefen
Sekreteraren
Kf § 42

Dnr KS 2010/0104

Besvarande av motion om kommunfullmäktigesammanträden i Moholm och Älgarås
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
2. Kommunfullmäktigemöten läggs en gång per år i Älgarås och Moholm
under innevarande mandatperiod. Lokalerna ska vara tillgängliga för alla
samt ha en fungerande hörslinga.
3. En utvärdering görs under 2014 om eventuell fortsatt utlokalisering.
Ärendet
Anne-Marie Lundin (M) har den 12 november 2010 lämnat in en motion
gällande kommunfullmäktiges sammanträden, bilaga.
I motionen föreslås att ett sammanträde per år läggs i Moholm och Älgarås
under nästkommande mandatperiod (läs 2011-2014) och att en utvärdering
görs under 2014 om eventuell fortsatt utlokalisering.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 september 2010, § 94
Arbetsutskottets protokoll den 27 oktober 2010, § 256
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande den 12 november 2010
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 februari 2011, § 29
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2011, § 87
Kommunfullmäktiges presidium är positivt till förslaget, men erinrar om att
sammanträdeslokalerna ska vara tillgängliga och anpassade för människor
med rörelsehinder och hörselnedsättningar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktigemöten läggs en gång per år i Älgarås och Moholm under innevarande mandatperiod. En utvärdering görs under 2014 om eventuell
fortsatt utlokalisering.
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Yrkanden
Anne-Marie Lundin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anita Andersson (S): Lokalerna ska vara tillgängliga för alla samt ha en
fungerande hörslinga.
Propositionsordning för tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anita Anderssons
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Bilaga Kf § 42/11
_____
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Expediering:
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

Kf § 43

Dnr KS 2011/0112, 0113

Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Följande nya motioner föredras;
a) En motion av Jonas Fällström (MP) om sparförslag inom ”politikerposten”
och
b) En motion av Bengt Sjöberg (M) om tjänstegarantier.
Bilaga a och b Kf § 43/11
_____
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Expediering:
Jan-Erik Rosander
De valda
Lönekontoret
Ass. A. Andersson
Förvaltningssekreterarna
Sekreteraren

Kf § 44

Dnr KS 2011/0008

Anhållan om entledigande från samtliga uppdrag, Jan-Erik
Rosander (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och anhåller hos Länsstyrelsen om
ny röstsammanräkning.
2. Kenneth Carlsson (S) utses till ledamot av kommunstyrelsen för resterande
del av mandatperioden.
3. Anita Andersson (S) utses till ledamot och ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för resterande del av mandatperioden. Lena Olsson (S)
utses till ersättare (efter Anita Andersson) för samma tidsperiod.
Ärendet
Jan-Erik Rosander (S) anhåller i skrivelse den 9 mars 2011 om entledigande
från samtliga förtroendeuppdrag i Töreboda kommun. Jan-Erik Rosander (S) är
ledamot av kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i kommunfullmäktiges valberedning och ledamot av kommunstyrelsen.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Kenneth Carlsson (S) utses till ledamot av kommunstyrelsen. Anita Andersson (S) utses till ledamot och ordförande i kommunfullmäktiges valberedning. Lena Olsson (S) utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (efter Anita Andersson).
_____
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Expediering:
De valda
Törebodabostäder AB
Lönekontoret
Ass. A. Andersson
Förvaltningssekreterarna
Sekreteraren

Kf § 45

Dnr KS 2011/0008

Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i
styrelsen för Törebodabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Staffan Henrysson (C) utses till ledamot och vice ordförande i Törebodabostäder AB för resterande del av mandatperioden. Karl-Johan Gustafson (C)
utses till ersättare (efter Staffan Henrysson (C)) för samma tidsperiod.
Ärendet
Jan-Olof Olsson (C) anhöll i skrivelse den 14 februari 2011 om entledigande
från uppdraget som styrelseordförande i Törebodabostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011, § 28, att bevilja Jan-Olof Olssons (C)
anhållan och att frågan om fyllnadsval tas upp till behandling vid nästa sammanträde.
Yrkanden
Karl-Johan Gustafson (C): Staffan Henrysson (C) utses till ledamot och vice
ordförande i Törebodabostäder AB.
Catharina Gegerfeldt (C): Karl-Johan Gustafson (C) utses till ersättare (efter
Staffan Henrysson (C)).
_____
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