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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 12 december 2011, kl. 18.00–19.25 och 19.30–20.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Catharina Gegerfeldt (C), Peter Granath (S), Ingmar Andhill (S) och Markku
Julin (MP), ersättare, Ingegerd Karlsson, vice ordförande revisionen, Tommy
Sandberg, kommunchef och Mariana Frankén, kommunsekreterare

Justerare

Lars-Åke Bergman (S) och Bengt Sjöberg (M)
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______________________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-12-12

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
…………………………………………………
Agnetha Andersson
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Kf § 161

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars-Åke Bergman (S)
och Bengt Sjöberg (M).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 19 december 2011 klockan 16.00
på Kommunhuset.
_____
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Dnr KS 2011/0244

2011 års utvecklingsstipendium
Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2011, § 315, att tilldela Vilja
Crew, Tove Engström och Sofia Lindahl, 2011 års utvecklingsstipendium.
Vilja Crew är ett nystartat ungdomsprojekt med mål att uppföra en fristad/ett
ungdomshus i Töreboda. Vilja Crew anordnade inspirationsfestivalen Vilja
Forever den 23-24 september i Töreboda.
Kommunchefen läser upp motiveringen till att Vilja Crew tilldelades kommunstyrelsens utvecklingsstipendium 2011. Tove Engström och Sofia Lindahl har
anmält förhinder till dagens sammanträde.
_____
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Expediering:
Ekonomichefen
Kommunchefen
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
IT-chefen
Personalchefen
Ass. A. Andersson
Sekreteraren
Kf § 163

Dnr KS 2011/0267

Internkontrollreglemente
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till internkontrollreglemente.
Reservation
Ursula Evje (FP), Lars-Göran Asp (V) och Therése Erikson (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Ursula Evjes (FP) yrkande.
Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till Internkontrollreglemente för Töreboda kommun. I begreppet internkontroll ingår även bevaka att fastställda
riktlinjer följs.
Syftet med reglementet är att vara ett övergripande styrdokument för att uppnå
effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen för verksamhet, ekonomi och
tillämpningen av lagar och föreskrifter. I reglementet fastställs ansvaret för den
interna kontrollen och på vilket sätt uppföljning av reglementet ska ske.
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnderna (inklusive kommunstyrelsen)
var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Ärendets beredning
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2011, § 178
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 321
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till internkontrollreglemente.

_____________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-12

260

forts. Kf § 163
Yrkanden
Ursula Evje (FP): Ärendet återremitteras för att;
a) inarbeta koncerntänkandet i det övergripande rapporteringsarbetet
b) komplettering med hur personalen utbildas och
c) komplettering med en analys över vad det kostar att införa internkontrollreglementet.
Propositionsordning
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige avgör ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.
Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster för att ärendet avgörs idag och 5 nej-röster för återremissyrkandet avgör kommunfullmäktige ärendet idag, se omröstningsbilaga.
Bilaga Kf § 163/11
_____
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Expediering:
Törebodabostäder AB
Ekonomichefen
Kommunchefen
Kommunstyrelsens ledamöter
Ass. A. Andersson
Sekreteraren

Kf § 164

Dnr KS 2011/0149

Nya ägardirektiv för Törebodabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ägardirektiv för Törebodabostäder AB med följande ändringar, bilaga a;
Redaktionella ändringar;
(kvarstående justeringar enligt kommunstyrelsens beslut)
Punkt 4, ändra ”förening med kommunal kompetens” till förenligt med kommunal kompetens samt definiera begreppet kommunal kompetens eller hänvisa
till lag
(enligt kommunfullmäktiges beslut)
Bokstaven ”s” stryks i slutet på ordet ”Törebodas” i punkterna 4, 5 (tre ställen)
och 6 samt i ordet ”bolagets” i sista stycket i punkt 5.
I punkterna 6 och 17 ersätts ordet ”utnyttjar” av ”nyttjar”.
I punkt 7 läggs texten efter bokstäverna c) och d) ihop till en mening och en
punkt, c). Återstående punkter numreras från d) till g).
I punkt 12 tilläggs bokstaven ”o” i slutet av ordet ”närvar”.
I punkt 17, andra meningen, ändras ordet ”bolagen” till ”bolaget” och ordet
”de” till ”det”.
Andra ändringar
(kvarstående justering enligt kommunstyrelsens beslut)
I punkt 5, första stycket under underrubriken ”Inriktning”, stryks meningen
”Bolaget ska till ägaren årligen dela ut det maximala belopp som tillåts enligt
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.”
Reservationer
Bengt Sjöberg (M), Peter Friis (M), Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke
(M), Gunnar Welin (M), Marlene Näslin (M) och Magnus Dimberg (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Ursula Evje (FP), Lars-Göran Asp (V), Therése Erikson (V) och Jonas
Fällström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Fällströms och
Ursula Evjes (FP) yrkanden.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007, § 55, att utfärda ägardirektiv
för Törebodabostäder AB.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011 att uppdra åt kommunledningskontoret att med anledning av den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) lägga fram förslag till nya ägardirektiv
för bolaget senast den 30 april 2011.
Kommun- och ekonomichefens förslag till nya ägardirektiv för
Törebodabostäder AB inkom till kommunkansliet den 28 oktober 2011.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2011, § 45
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2011, § 59
Kommunchefens och ekonomichefens tjänstutlåtande den 3 maj 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 3 maj 2011, § 150
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2011, § 89
Kommunstyrelsens protokoll den 8 juni 2011, § 212 (från den Bostadspolitiska
dagen tillsammans med Törebodabostäder AB:s styrelse)
Kommunchefens och ekonomichefens förslag till ägardirektiv upprättade den
28 oktober 2011
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2011, § 185
Hyresgästföreningens yttrande den 21 november 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 322
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ägardirektiv för Törebodabostäder AB med följande ändringar;
Redaktionella ändringar;
Första raden, ”Töreboda bostäder” skrivs ihop till ett ord
Första och andra raden, ändra ”antagna av kommunstyrelsen” till antagna av
kommunfullmäktige
Andra och tredje raden, ändra ”bolagsstämma 2011” till bolagsstämma 2012
Punkt 4, ändra ”affärslägenheter” till butikslokaler eller affärslokaler och ändra
”förening med kommunal kompetens” till förenligt med kommunal kompetens
samt definiera begreppet kommunal kompetens eller hänvisa till lag
Punkt 5, ta bort fet stil på sifferuppgifterna
Andra ändringar
Efter första meningen tilläggs ” Kommunen har för avsikt att långsiktigt äga
bolaget.”
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I punkt 5, första stycket under underrubriken ”Inriktning”, stryks meningen
”Bolaget ska till ägaren årligen dela ut det maximala belopp som tillåts enligt
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.”
Under samma underrubrik ändras sista punkten ”verka för hyresgästdemokrati”
till ”erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget”
I punkt 5, första stycket under underrubriken ”Fastighetsbestånd” stryks meningen ”Nuvarande bestånd och uppdrag ger i allt väsentligt dessa förutsättningar.”
I punkt 5, under underrubriken ”Ekonomi”, andra stycket, om avkastning ändras ”4 procent” till 3 procent.
I punkt 5, under underrubriken ”Ekonomi”, fjärde stycket, ändras borgensavgiften från 0,30 procent till 0,25 procent.
I punkt 5, under underrubriken ”Ekonomi”, femte stycket, ”det maximala belopp” ersätts med annan skrivning eller tas bort.
I punkt 6, första meningen, tas ”marknadsorienterade grunder” bort och i stället
tilläggs ” och ha ett långsiktigt perspektiv”.
I punkt 10, andra stycket, ändras ”möten mellan politiker och tjänstemän” till
”möten mellan presidiet i bolaget och kommunstyrelsens presidium samt bolagets och kommunens berörda tjänstemän”.
I punkt 23, ändras meningen till ”Revidering sker en gång per mandatperiod.”
Yrkanden
Lars-Göran Asp (V) och Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Sjöberg (M): Borgensavgiften ändras till ursprungsförslaget 0,3 procent.
Karl-Johan Gustafson (C): Instämmer i Bengt Sjöbergs (M) yrkande om borgensavgiften. Bokstaven ”s” stryks i slutet på ordet ”Törebodas” i punkterna 4, 5
(tre ställen) och 6 samt i ordet ”bolagets” i sista stycket i punkt 5.
Ursula Evje (FP): I punkt 18 ”Upphandling” ändras första meningen till ”Bolaget följer sina antagna kontrollrutiner beskrivna i bolagets antagna kvalitetssystem FR. 2000 och det ingångna avtalet med HBV. Vidare rapporteras det
minst två gånger per år om det antagna samarbetet med HBV.”
Göran Johansson (C): Följande redaktionella ändringar görs i dokumentet;
I punkterna 6 och 17 ersätts ordet ”utnyttjar” av ”nyttjar”. I punkt 7 läggs
texten efter bokstäverna c) och d) ihop till en mening och en punkt, c). Återstående punkter numreras från d) till g).
I punkt 12 tilläggs bokstaven ”o” i slutet av ordet ”närvar”. I punkt 17, andra
meningen, ändras ordet ”bolagen” till ”bolaget” och ordet ”de” till ”det”.
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Jonas Fällström (MP): I punkt 7 delas texten i underpunkt c) efter ordet ”dotterföretag”. Resterande text tillförs d). Sista stycket i punkten stryks. Tillstyrker i
övrigt kommunstyrelsens förslag.
Hans Thorsell (S): Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter (klockan 19.25–19.30).
Propositionsordning för yrkandena om redaktionella ändringar
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Göran Johanssons (C)
yrkanden och finner att kommunfullmäktige antar yrkandena.
Propositionsordning för yrkandet om borgensavgiften
(med kommunfullmäktiges godkännande)

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 för Jonas Fällströms första yrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Jonas Fällströms (MP)
första yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Jonas Fällströms (MP) yrkande.
Nej-röst för bifall till Jonas Fällströms (MP) yrkande.
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Propositionsordning för Jonas Fällströms andra yrkande
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Jonas Fällströms (MP)
andra yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Propositionsordning för Ursula Evjes (FP) yrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ursula Evjes
(FP) ändringsyrkande 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 Ursula Evjes (FP) ändringsyrkande.
Omröstningsresultat för yrkandet om borgensavgiften
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 14 nej-röster för Bengt
Sjöbergs (M) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se
omröstningsbilaga, bilaga b. En ledamot avstod från att rösta.
Omröstningsresultat för Jonas Fällströms första yrkande
Med 20 ja-röster för avslag på Jonas Fällströms yrkande mot 8 nej-röster för
bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige yrkandet, se omröstningsbilaga,
bilaga c. Tre ledamöter avstod från att rösta.
Omröstningsresultat för Ursula Evje (FP)
Med 25 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 5 nej-röster för Ursula
Evjes (FP) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se
omröstningsbilaga, bilaga d. En ledamot avstod från att rösta.
Bilaga a, b, c och d Kf § 164/11
_____
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Folkhälsorådet
Kommunchefen
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
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Personalchefen
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Dnr KS 2011/0260

Strategiplan för folkhälsoarbetet 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till strategiplan för folkhälsoarbetet
2011-2014.
Ärendet
Folkhälsoplaneraren har upprättat förslag till strategiplan för folkhälsoarbetet
2011-2014. Folkhälsorådet beslutade den 3 november 2011, § 64 (under rubriken ”Information om kännedomsärenden”) bland annat att anta strategiplan för
folkhälsoarbetet i Töreboda kommun 2011-2014.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 325
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till strategiplan för folkhälsoarbetet 2011-2014.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Folkhälsorådet
Kommunchefen
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Dnr KS 2011/0260

Folkhälsoplan 2012
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till folkhälsoplan 2012.
Ärendet
Folkhälsoplaneraren har upprättat förslag till folkhälsoplan 2012. Folkhälsorådet beslutade den 13 september 2011, § 52, att anta verksamhetsplan 2012
med tillägg av att prioritera barn och unga samt att det nedtecknas på vilket sätt
verksamheterna ska mäta att de uppfyllt målen.
De av kommunstyrelsen beslutade ändringarna har införts i planen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 326
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till folkhälsoplan 2012 med följande ändringar;
Under rubriken ”Törebodas folkhälsoråd” ändras ”utbildningsutskottet” till
utbildnings- och kulturutskottet
Förkortningarna, MTG, HSN, MSB och ANTD förklaras
Den nedersta figuren på sista sidan tas bort.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
_____
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Trafikhandläggaren
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Västtrafik
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Dnr KS 2011/0034

Besvarande av motion om iordningställande av hållplatser
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen, bilaga a och antar trafikhandläggarens
förslag till prioritering av hållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas, bilaga b.
Ärendet
Bengt Sjöberg (M) har lämnat in en motion om iordningställande av hållplatser,
bilaga a. I motionen yrkas att en inventering görs över behovet av att förbättra
säkerheten på hållplatserna i kommunen, att en plan tas fram för hur vi kan iordningsställa de hållplatser som är i behov av åtgärder samt att pengar anslås i
nästa års budget till att iordningställa ett antal hållplatser så resenärerna kan
vänta på bussen på ett säkert sätt.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2011, § 25
Utvecklingsutskottets protokoll den 23 mars 2011, § 40
Trafikhandläggarens tjänsteutlåtande den 4 augusti 2011
Utvecklingsutskottets protokoll den 17 augusti 2011, § 119
Trafikhandläggares tjänsteutlåtande den 26 oktober 2011
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 november 2011, § 183
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 336
Utvecklingsutskottet beslutade den 23 mars 2011 att remittera motionen till
trafikhandläggaren för yttrande, vilket ska upprättas i samarbete med MTGTeknik och lämnas till kansliet senast den 25 juli 2011.






Trafikhandläggaren föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna följande
förslag till hållplatser för en första prioritering;
Älgarås vid servicehemmet (avser tillgänglighetsanpassning)
Nygatan, Älgarås (tillgänglighetsanpassning båda sidor)
Fredsbergs skola (byteshållplats samt skolhållplats)
Hållplatser utefter de större vägarna där det går mycket trafik
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Trafikhandläggaren anger vidare att det behöver göras en fördjupad inventering
över hållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas samt hållplatser som ur
säkerhetssynpunkt behöver iordningställas. Medel bör avsättas årsvis i budgeten för dessa åtgärder. Bidrag bör dessutom sökas till statlig medfinansiering
(regionala kollektivtrafikanläggningar). Man behöver också varje år revidera
listan efter att ha tagit del av antal resanden samt efter hur standarden på hållplatsen är.
Utvecklingsutskottet beslutade att återremittera ärendet till trafikhandläggaren
för att i samarbete med MTG Teknik göra en fördjupad inventering över hållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas samt hållplatser som ur säkerhetssynpunkt behöver iordningställas och ta fram en plan för hur detta kan åtgärdas
med kostnadsberäkning senast den 27 oktober 2011.
Trafikhandläggaren har gjort en fördjupad inventering över hållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas och tagit fram en plan för hur detta kan åtgärdas
med kostnadsberäkningar, bilaga b.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen,
bilaga a och anta trafikhandläggarens förslag till prioritering av hållplatser som
behöver tillgänglighetsanpassas, bilaga b.
Bilaga a och b Kf § 167/11
_____
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Kf § 168

Dnr KS 2011/0256

Ansökan om överlåtelse av uppgiften att utöva tillsyn inom
vattenskyddsområden
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Töreboda kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att
uppgiften att utöva tillsyn inom vattenskyddsområden inom Töreboda kommun, som beslutats av länsstyrelsen, överlåts till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 oktober 2011, § 148, bland annat
föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att hos Länsstyrelsen Västra
Götaland ansöka om överlåtelse av uppgiften att utöva tillsyn inom
vattenskyddsområden som beslutats av länsstyrelsen och detta inom Töreboda
kommun (§ 8 p.1 miljötillsynsförordningen).
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan innan den gemensamma nämnden
bildades 2007 delegation från Länsstyrelsen Västra Götaland att utöva tillsyn
över sådana verksamheter som normalt åligger Länsstyrelsen. Exempel på
dessa verksamheter är tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter belägna i
Gullspångs och Mariestads kommuner. I Mariestads kommun har nämnden
också delegation att utöva tillsyn inom vattenskyddsområden fastställda av
länsstyrelsen. Det senare gäller dock inte i Töreboda och Gullspångs kommuner. Länsstyrelsen har uttryckt önskemål om att Miljö- och byggnadsnämnden ska åta sig tillsynsansvaret även i Töreboda och Gullspångs kommuner.
Ärendets beredning
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 6 oktober 2011, § 148
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2011, § 188
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 339
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forts. Kf § 168
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Töreboda kommun
ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att uppgiften att utöva
tillsyn inom vattenskyddsområden inom Töreboda kommun, som beslutats av
länsstyrelsen, överlåts till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
_____
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Expediering:
Tekniska nämnden
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VA-chefen
Kommunchefen
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Kf § 169

Dnr KS 2011/0255

Uppdrag om vattenförsörjningsplan för Töreboda kommun
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att i samarbete med planoch exploateringschefen upprätta förslag till vattenförsörjningsplan för
Töreboda kommun.
Ärendet
Mariestads kommun har tagit fram ett förslag till Vattenförsörjningsplan för
Mariestads kommun. När miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig över planförslaget beslutade nämnden samtidigt bland annat att föreslå Töreboda och
Gullspångs kommuner att genomföra samma process (som Mariestads kommun
gjort) och ta fram ett förslag på Vattenförsörjningsplan för respektive kommun
i syfte att planera för en säkrad dricksvattenförsörjning.
Ärendets beredning
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 6 oktober 2011, § 145
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2011, § 189
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 340
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska
nämnden att i samarbete med plan- och exploateringschefen upprätta förslag till
vattenförsörjningsplan för Töreboda kommun.
_____
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Expediering:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Ass. A. Andersson
Sekreteraren

Kf § 170

Dnr KS 2011/0261

Taxa för livsmedelskontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxa för kommunens lokala offentliga kontroll
inom livsmedelsområdet i enlighet med upprättat förslag, bilaga. Taxan träder i
kraft den 1 mars 2012.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007, § 15, att fastställa nu gällande taxa för livsmedelskontroll.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 november 2011, § 167, att föreslå respektive kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner att fastställa en taxa för kommunens lokala offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet i enlighet med upprättat förslag. Taxan föreslås träda i kraft
den 1 januari 2012.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa för kommunal offentlig livsmedelskontroll inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner. Syftet med den nya taxan är att anpassa den till den nya riskklassificeringen av de livsmedelsverksamheter som kommunerna har kontrollansvaret för när det gäller livsmedelshantering.
De större nyheterna i taxeförslaget jämfört med nu gällande taxa är främst att
den nya riskklassificeringen ligger till grund för storleken på avgiften. Nytt är
också att extra offentlig kontroll fullt ut ska debiteras. Ingen kostnad tas däremot ut för resorna i samband med den extra offentliga kontrollen. Det förekommer två timtaxor, en för den årliga kontrollen (860 kronor) och för prövning
och registrering och en (660 kronor) för den extra offentliga kontrollen.
Ärendets beredning
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 3 november 2011, § 167
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2011, § 190
Kommunstyrelsens protokoll den 23 november 2011, § 341
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forts. Kf § 170
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa för
kommunens lokala offentliga kontroll inom livsmedelsområdet i enlighet med
upprättat förslag, bilaga. Taxan träder i kraft den 1 januari 2012.
Yrkanden
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag med den ändringen att taxan träder i kraft den 1 mars 2012. Detta för att taxan ska träda i kraft
samma dag i alla tre MTG-kommunerna (Mariestad, Töreboda och Gullspång).
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med den av Lars-Åke
Bergman (S) föreslagna ändringen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke
Bergmans (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar LarsÅke Bergmans (S) ändringsyrkande.
Bilaga Kf § 170/11
_____
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Expediering:
Ulf Andersson
AÖS
Lönekontoret
Ass. A. Andersson
Sekreteraren

Kf § 171

Dnr KS 2011/0008

Nominering av vice ordförande i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige nominerar Ulf Andersson (S) till vice ordförande i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 2012.
Ärendet
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg meddelar per e-post
den 28 november att kommunalförbundet på direktionsmötet den 21 november
beslutat att Töreboda kommun ska inneha vice ordförandeposten under år 2012.
Eftersom Töreboda kommun representeras av två ledamöter beslutades även att
Töreboda kommun nominerar en ledamot till posten som vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, § 168, att utse Ulf
Andersson (S) och Göran Johansson (C) till ledamöter i Kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg mandatperioden 2011-2014.
Ärendets beredning
Valberedningens ordförande Anita Andersson (S) föreslår att Ulf Andersson
(S) nomineras till vice ordförande i Kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg 2012.
_____
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Kf § 172

Julhälsning
Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter för saklig debatt och god
ton under året som gått, vilket stärker fullmäktige och den lokala demokratin
samt tillönskar ledamöter, ersättare, pressens representant och närvarande tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande tillönskar på samtligas vägnar
ordföranden detsamma.
_____
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