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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 26 mars 2018, kl. 18.00–20.25

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Maria Nilsson (C), Anne-Charlotte
Karlsson (S), Linn Brandström (M), Bengt-Åke Johansson (SD), Pernilla
Johansson (C), Johan Jacobsson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ewa Ewaldson
(S), Lars-Göran Asp (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Agneta Bakir (S),
Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson
(C), Gunnar Welin (M), Peter Granath (S), Bo Andersson (S), Daniel Nord (C),
Marlene Näslin (M), Gunilla Fransson (L), Jan Karlsson (MP), Berit Bergman
(S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Allan
Jakobsson (C), och Magnus Dimberg (M)

Övriga närvarande

Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Per-Ola Hedberg, kommunchef, Anders
Bernhall, ekonomichef t.o.m. § 32, Bo Kindbom revisor t.o.m. § 37, Anders
Benjaminsson, revisor och Kristina Roslund Berg, förvaltningssekreterare

Justerare

Bengt-Åke Johansson (SD), och Maria Nilsson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 28-50

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………………………
Kristina Roslund Berg

Ordförande

………………………………………………………………………………………

Göran Johansson §§ 28-34 och 38-50 Anne-Marie Lundin § 35 Bengt Sjöberg § 36 Hans Thorsell § 37

Justerare

………………………………………………………………………………………
Bengt-Åke Johansson Maria Nilsson
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Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
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Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
…………………………………………………
Evelina Hermansson
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Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns.

_______________________________________________________________________________________________
Justerare

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-26

49

Kf § 29

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt-Åke
Johansson (SD) och Maria Nilsson (C).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 5 april 2018 klockan 16.00
på kommunhuset.
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Dnr Ks 2017/308

Årsredovisning 2017 för Töreboda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2017 för Töreboda kommun.

2.

Av årets resultat avsätts 7 077 000 kronor till resultatutjämningsreserven.

3.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att på lämpligt sätt aktivera
värdegrundsarbetet. Så att alla anställda, såväl nyanställda som
tidigare anställda känner till Töreboda kommuns tre ledord,
Trygghet, Tillväxt och Tillsammans och förstår dess innebörd.

Sammanfattning av ärendet
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +12,7
mnkr vilket är högre jämfört med föregående år (+11,3 mnkr år 2016). Resultatet motsvarar 2,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är
2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Koncernens resultat, inklusive Törebodabostäder AB, uppgår till +13,5 mnkr.
Det redovisade resultatet inkluderar upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20 som har gjorts i sin helhet och resultatförts (11 mnkr). Vidare har avsättning till framtida fiberutbyggnad gjorts med 1 mnkr.
Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett underskott uppgående till -0,4 mnkr. Det ekonomiska resultat inom olika verksamheter visar såväl överskott som underskott. Den verksamhet som redovisar störst
överskott gentemot budget är utbildningsverksamheten (främst förskola
och grundskola). Samtidigt uppvisar äldreomsorgen (ordinärt boende) en
stor negativ budgetavvikelse.
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forts. Kf § 30
Under året har 49,7 mnkr av de budgeterade investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre investeringsnivå jämfört med föregående år
(33,9 mnkr år 2016). Bland större investeringsprojekt kan nämnas renovering av Centralskolan samt nya förskoleavdelningar.
forts. Kf § 30
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M), Pernilla Johansson (C) och Gunilla Fransson (L):Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige uppdrar år kommunstyrelsen
att på lämpligt sätt aktivera värdegrundsarbetet. Så att alla anställda, såväl
nyanställda som tidigare anställda känner till Töreboda kommuns tre
ledord, Trygghet, Tillväxt och Tillsammans och förstår dess innebörd.
Bengt Sjöberg (M) Tillstyrker yrkandet.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordförande ställer bifall eller avslag på Lars-Åke Bergmans (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 23
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 med bilagorna;
Årsredovisning 2017 Töreboda kommun, kommunstyrelsen 2018-03-07
och Bilaga Årsredovisning 2017 Töreboda kommun
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 februari 2018, § 28
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 86
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning
2017 för Töreboda kommun.
 Av årets resultat avsätts 7 077 000 kronor till resultatutjämningsreserven.
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Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder inklusive gemensamma
Revisorerna
Ekonomikontoret
Kommunchefen
Barn-och utbildningschefen
Socialchefen
IT-chefen
Personalchefen
Äldreomsorgscheferna
Turist- och informationschefen
Plan-och exploateringschefen
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/91

Över- och underskott
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i
driftbudgeten 2017 om sammanlagt 1 300 000 kronor till år 2018. Överföringen finansieras via kommunens finansförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens ekonomiska styrprinciper bygger på god ekonomisk hushållning. Det är de finansiella målen som är styrande. Detta medför att om resultatöverföring ska aktualiseras måste de finansiella målen vara uppfyllda.
Resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige
för varje nämnd och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för överföring av ett överskott av resultatet är följande:
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer
3. Ej felaktiga budgetantaganden
Nämnden eller styrelsen ska inte driva sin verksamhet så att underskott
uppstår. Detta ska styras under pågående budgetår genom att åtgärder
vidtas för att de finansiella målen ska uppnås. Uppkommer undantagsvis
underskott kan kommunfullmäktige besluta att nämnds eller styrelsens
underskott eller delar av sådant ska täckas i kommande årsbudget.
Förslag till överföring framgår av bilaga till kommunchefens tjänsteskrivelse. Orsaker till 2017 års resultat redovisas i årsredovisningen. Överfört
belopp ska budgeteras under respektive verksamhetschefs ansvar. Fördelning och ianspråktagande av överskott beslutas av verksamhetschef efter
det att information lämnats till berört utskott.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 21 februari 2018
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 27 februari 2018 med bilaga, Specifikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 87
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i
driftbudgeten 2017 om sammanlagt 1 300 000 kronor till år 2018. Överföringen finansieras via kommunens finansförvaltning.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/12, 2018/90

Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 och slutredovisning av investeringsprojekt 2017
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ombudgeteringar av
investeringsprojekt från 2017 till 2018 med totalt 48 854 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Töreboda kommuns Lednings- och styrprinciper, antagna av kommunfullmäktige 2015-09-28, kan ombudgetering av pågående investeringsprojekt som inte hunnit förbrukas under året ske.
Investeringsbudgeten år 2017, inklusive ombudgeteringar från föregående
år, uppgick till 93 934 tkr. Under året har 49 687 tkr förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående till 44 247 tkr, föreslås att 48 854
tkr ombudgeteras till 2018. Orsaken till varför ett högre belopp föreslås
ombudgeteras, jämfört med de medel som finns kvar, kan förklaras av köp
av Gjutaren samt överskridande av budgeterade anslag avseende bland
annat Moholms förskola, modul vid Björkängsskolan och byte av tak vid
Syrenen.
Av bilaga till ekonomichefens tjänsteskrivelse framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2017 från Tekniska nämnden – Töreboda.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

_______________________________________________________________________________________________
Justerare

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-26

56

forts. Kf § 32
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 24 och 25
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 88
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ombudgeteringar av
investeringsprojekt från 2017 till 2018 med totalt 48 854 000 kronor.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunchefen
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
Äldreomsorgscheferna
IT-chefen
Plan- och exploateringschefen

_______________________________________________________________________________________________
Justerare

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf § 33

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-26

57

Dnr KS 2018/107

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda
förtroendevalda för 2017 års förvaltning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Kommunfullmäktige motiverar sitt
beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2017.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;
Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)
Pernilla Johansson (C)
Anne-Marie Lundin (M)
Ewa Ewaldson (S)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Mikael Faleke (M)
Peter Sporrong (SD)
Hans Thorsell (S)
Peter Granath (S)
Bo Andersson (S)
Daniel Nord (C)
Marlene Näslin (M)
Gunilla Fransson (L)
Berit Bergman (S)
Mattias Faleke (V)
Kenneth Carlsson (S)
Allan Jakobsson (C)
Magnus Dimberg (M)
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 24 § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2017 den 15 mars 2018 med bilagor,
Granskningsrapport Törebodabostäder AB och PwC:s Granskning av
årsredovisning 2017
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium för
beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning den 22
mars 2018
I revisionsberättelsen för 2017 gör kommunens revisorer den
sammantagna bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare bedömer revisorerna att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De bedömer också att den
interna kontrollen i stora delar varit tillräcklig. Revisorerna bedömer den
finansiella måluppfyllelsen som god. Verksamhetsmålen gäller över
mandatperioden, kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen
hittills är fem begäran uppfyllda av totalt 18. En stor andel av begäran är
delvis uppfyllda. Någon samlad bedömning eller prognos av
måluppfyllelsen görs inte i årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna,
fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Revisorerna
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Dnr Ks 2018/107

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för IT-nämnden,
Nämnden för Ekonomiadministration, Lönenämnden, tekniska
nämnden, valnämnden och Framtidsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del den gemensamma ITnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Bengt Sjöberg (M)
Johan Jacobsson (S)

2.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del Nämnden för gemensam
Ekonomiadministration samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Bengt Sjöberg (M)
Kenneth Carlsson (S)

3.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del den gemensamma Lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Lars-Åke Bergman (S)
Berit Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)
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4.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del den gemensamma Tekniska
nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Linn Brandström (M)
Peter Granath (S)
Magnus Dimberg (M)
Lars-Åke Bergman (S)
Berit Bergman (S)
Agneta Bakir (S)
Johan Jacobsson (S)

5.

Kommunfullmäktige beviljar Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Gunnar Welin (M)
Kenneth Carlsson (S)

6.

Kommunfullmäktiges beviljar Beredningen för framtidsfrågor samt
de enskilda förtroendevalda i beredningen ansvarsfrihet för 2017
års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Daniel Nord (C)
Jan Karlsson (MP)
Peter Sporrong (SD)
Marlene Näslin (M)

7.

Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2017.
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 24 § att besluta
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2017 den 15 mars 2018 med bilagor, Granskningsrapport Törebodabostäder AB och PwC:s Granskning av årsredovisning 2017
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium
för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
den 22 mars 2018
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna,
fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet.
Protokollsutdrag skickas till
IT-nämnden
Töreboda kommuns ledamöter i IT-nämnden
Nämnden för ekonomiadministration
Töreboda kommuns ledamöter och ersättare i Nämnden för
ekonomiadministration
Lönenämnden
Töreboda kommuns ledamöter och ersättare i Lönenämnden
Protokollsutdrag skickas till:
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare i tekniska nämnden
Valnämnden
Valnämndens ledamöter och ersättare
Framtidsberedningen
Framtidsberedningens ledamöter och ersättare
Revisorerna

_______________________________________________________________________________________________
Justerare

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-26

62

Kf § 35

Dnr KS 2018/107

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, gemensamma miljö- och
byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar för sin del den gemensamma miljö- och
byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Kommunfullmäktige motiverar sitt
beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2017.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av detta
ärende;
Gunnar Welin (M)
Göran Johansson (C)
Jan Karlsson (MP)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 24 § att besluta
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2017 den 15 mars 2018 med bilagor,
Granskningsrapport Törebodabostäder AB och PwC:s Granskning av
årsredovisning 2017
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium
för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
den 22 mars 2018
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna,
fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet.
Protokollsutdrag skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommuns ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden
Revisorerna
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Dnr KS 2018/107

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, kommunfullmäktiges
Beredning för Revisorernas budget
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar Beredningen för Revisorernas budget
samt de enskilda förtroendevalda i beredningen ansvarsfrihet för
2017 års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende:
Göran Johansson (C)
Anne-Marie Lundin (M)
Hans Thorsell (S)
Mikael Faleke (M)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Mattias Faleke (V)

2.

Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 24 § att besluta
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i
ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2017 den 15 mars 2018 med bilagor,
Granskningsrapport Törebodabostäder AB och PwC:s Granskning av
årsredovisning 2017

_______________________________________________________________________________________________
Justerare

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-26

64

Forts Kf § 36
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium
för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
den 22 mars 2018
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna,
fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet.
Protokollsutdrag skickas till
Beredningen för revisorernas budget
Ledamöterna och ersättarna i Beredningen för revisorernas budget
Överförmyndaren
Ersättaren för överförmyndaren
Revisorerna
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Dnr KS 2018/107

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, Överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Överförmyndaren och
Överförmyndarens ersättare ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Jäv
På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Göran Johansson (C)
Anne-Marie Lundin (M)
2.

Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap 24 § att besluta
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska lämna en motivering till beslutet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2017 den 15 mars 2018 med bilagor,
Granskningsrapport Törebodabostäder AB och PwC:s Granskning av
årsredovisning 2017
Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium
för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
den 22 mars 2018
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Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna,
fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet.
Protokollsutdrag skickas till
Beredningen för revisorernas budget
Ledamöterna och ersättarna i Beredningen för revisorernas budget
Överförmyndaren
Ersättaren för överförmyndaren
Revisorerna
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Dnr KS 2018/0038

2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens
kommunala anslag
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Västra Götalands Bildningsförbunds 2018 års
rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.
Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell
för det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet.
Västra Götalands bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl
för kommunerna som för studieförbunden med att det kommunala bidragsystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.
Rekommendation
Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar att man vid beräkning
av studieförbundens kommunala anslag utgår från förbundens:
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
-Unika deltagare
-Studietimmar
-Deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
-Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 % Studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % Kulturarrangemang (antal kulturprogram)
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2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år,
med en eftersläpning på ett år. Det vill säga 2018 års anslag beräknas på
snittet av verksamheten 2015 och 2016. Denna formel används i alla tre
verksamhetsformerna.
Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden redovisar dessa uppgifter i så kallade STUV-listor för föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad
verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidrag. Exempelvis beräknas 2018 års bidrag på verksamheten
för 2015 och 2016.
Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari. De kommuner
som antar rekommendationen erhåller Västra Götalands
Bildningsförbunds fördelningsverktyg.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2007, § 92
Barn- och utbildningschef Marita Friborgs och förvaltningssekreterare
Kristina Roslund Bergs tjänsteskrivelse den 25 januari 2018
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 95
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar Västra Götalands Bildningsförbunds 2018 års
rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.
Protokollsutdrag skickas till
Västra Götalands Bildningsförbund
Barn- och utbildningschefen
Förvaltningssekreteraren
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Kf § 39

Dnr KS 2016/00143

Detaljplan för kvarteret Töreboda Prästkragen med flera
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för kvarteret
Töreboda Prästkragen med flera, Antagandehandling februari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Töreboda Prästkragen 1 har inkommit med förslag
till byggnation av trygghetsbostäder. Förslaget till byggnation är på byggbar mark i gällande detaljplan, dock är ändamålsbeteckningen för fastigheten ”A”, allmänt ändamål.
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 maj 2016 att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta plankostnadsavtal med ägaren till fastigheten Töreboda Prästkragen 1 och förslag till ändring av befintlig detaljplan för fastigheten, för ändrad markanvändning för bland annat bostäder
samt ökad bygghöjd.
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra samråd under perioden 20 december
2016 – 20 januari 2017 för ändring av detaljplanen för Töreboda
Prästkragen 1, med den justeringen att byggnation medges med fem våningar (byggnadens höjd ökas med 3 meter).
Plan- och exploateringschefen skriver i tjänsteskrivelse den 23 maj 2017
att samråd har skett och att förslaget därefter har justerats. Kommunledningskontoret föreslår därför att ett nytt samråd genomförs.
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret att genomföra samråd för fastigheten Töreboda
Prästkragen 1 under perioden 9 – 30 juni 2017.
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 september 2017 att uppdra till tekniska nämnden att i samråd med kommunledningskontoret upprätta förslag till parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1. Uppdraget
skulle rapporteras till Utvecklingsutskottet den 8 november 2017.
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Enhetschef Hanna Lamberg och tekniska chefen Michael Nordin skriver att
följande möjligheter har identifierats genom tydlig utmärkning med pskyltar samt målning av p-rutor;
 Klockaregatan (norr om Tvärgatan) – 13 platser
 Garvaregatan (söder om Börstorpsgatan) – 19 platser
 Frögränd – 20 platser på västra sidan samt korttidsparkering för hämtning/lämning på del av östra sidan.
Vid högt tryck på omgivande gator kan eventuellt Klockaregatan (mellan
Börstorpsgatan och Tvärgatan) enkelriktas för att möjliggöra ytterligare
cirka 17 platser. Om ytterligare behov uppstår har en yta i västra delen av
Börstorpsgatan identifierats som möjlig att i framtiden etablera parkering
på. En del av gatorna ovan används redan idag för parkering men med
skyltning och målning får man bättre effektivitet och plats för fler fordon.
Enhetschef Hanna Lamberg och trafikingenjör Marie Andersson, MTG
Teknik lämnade vid Utvecklingsutskottets sammanträde den 8 november
2017 en redogörelse i ärendet. Cirka 25 parkeringsplatser försvinner när
fastigheten bebyggs enligt förslaget. Det går att ersätta dem.
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att väga in de vid sammanträdet redovisade förslagen till parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1 i detaljplanearbetet.
Utvecklingsutskottet beslutade den 6 december 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra granskning enligt upprättat förslag
till detaljplan för kvarteret Prästkragen med mera.
Plan- och exploateringschefen skriver att ägaren till fastigheten Töreboda
Prästkragen 1 inkommit med förslag till byggnation av trygghetsbostäder.
Utvecklingsutskottet har beslutat om samråd och granskning och detta har
genomförts. Detaljplanen är därmed klar för antagande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M), Kenneth Carlsson (S) och Anne-Charlotte Karlsson
(S):Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 28 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 90
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 227
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2017
Plan- och exploateringschefen, Samrådshandlingar Kvarteret Prästkragen
med mera, Töreboda tätort, Töreboda kommun, Detaljplan,
Planbeskrivning alternativ 1 och alternativ 2 med Plankartor alternativ 1
och alternativ 2, den 30 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 97
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 150
Enhetschef gata/trafik Hanna Lambergs och teknisk chefen Michael
Nordins tjänsteskrivelse den 27 oktober 2017 med bilaga Karta parkering
väster om Storgatan
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 181
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 209
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 december 2017 med
bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse,
Granskningshandling november 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 235
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 9 februari 2018 med
bilagorna, Planbeskrivning, plankarta och Granskningsutlåtande,
Antagandehandlingar februari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 22
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 96
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för kvarteret
Töreboda Prästkragen med flera, Antagandehandling februari 2018.
Protokollsutdrag skickas till
Plan- och exploateringschefen
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Dnr KS 2017/0260

Detaljplan för kvarteret Töreboda Grisen 1 med flera
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny detaljplan för kvarteret
Töreboda Grisen 1 med flera, Antagandehandling januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren Bostadsrättsföreningen Kanalen Töreboda, har sedan
länge haft tomtmark på kommunens parkmark. Enligt uppgift finns ett
muntligt godkännande av detta, dock har inte fastighetsbildning skett. För
att göra det möjligt att anpassa fastighetsgränser måste ny detaljplan upprättas. Överenskommelse om köp där köparen åtar sig att bekosta ny detaljplan finns upprättat. Enligt avtalet överförs cirka 1 600 m² från
Töreboda kommuns fastighet Töreboda Gastorp 6:1 till Brf Kanalens fastighet Töreboda Grisen 1 för en ersättning på 60 000 kronor.
Utvecklingsutskottet beslutade den 6 december 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra granskning enligt upprättat förslag
till detaljplan för kvarteret Töreboda Grisen 1 med mera.
Plan- och exploateringschefen skriver att Utvecklingsutskottet har beslutat om samråd och granskning och detta har genomförts. Detaljplanen är
därmed klar för antagande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsunderlag
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 6 juli 2017 med bilaga, Avtal och ansökan om fastighetsreglering
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 118
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017
med bilagorna Samrådshandling och Plankarta
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 164
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 22 november 2017
med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse,
Granskningshandling november 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 215
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018 med
bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande,
Antagandehandlingar januari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 23
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 97
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny detaljplan för kvarteret
Töreboda Grisen 1 med flera, Antagandehandling januari 2018.
Protokollsutdrag skickas till
Plan- och exploateringschefen
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Dnr KS 2017/0261

Återremitterat ärende om Utvecklingsplan för gång och cykelvägar i Töreboda 2017-2020
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Utvecklingsplan för Gångoch cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020, Förslagshandling februari
2018 med justeringen att meningen ”Huvudprincipen är att alla befintliga
och nya gång- och cykelvägar har belysning med modern LED teknik” på
sidan 23 ändras till ”Huvudprincipen är att alla befintliga och nya gångoch cykelvägar i möjligaste mån ska ha belysning med modern LED teknik”.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon har upprättat förslag till utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda 2017-2020. I kommunens program för boendeplanering, antagen februari 2014, nämns bland
annat gång- och cykelvägar som en av kommunens prioriterade strategiska investeringar. Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna och anta rubricerad utvecklingsplan.
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att återremittera förslaget till utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda 2017-2020
till plan- och exploateringschefen för komplettering med utvecklingsplaner för Moholm och Älgarås.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna och anta rubricerad utvecklingsplan Förslagshandling september 2017. Förslaget har kompletterats med utvecklingsplaner för Moholm
och Älgarås.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2017 att återremittera
ärendet för revidering så att gång- och cykelvägarna går fram till
kyrkogårdar, affärer, idrottsplatser, skolor, förskolor och lekplatser samt
fortsätter till andra cykelleder.
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Plan- och exploateringschefen skriver att Utvecklingsplanen har återremitterats för revidering och detta har nu genomförts.
Utvecklingsutskottets beslutade den 21 februari 2018 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till
Utvecklingsplan för Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020,
Förslagshandling februari 2018, med följande ändring och tillägg;
- Det nya huset för väntsal och närbutik, vilket redovisas på idéskissen på
sidan 11 i förslaget till Utvecklingsplan, tas bort
- Möjlighet att cykla hela vägen längs kanalen i Töreboda kommun tilläggs förslaget till Utvecklingsplan.
Plan- och exploateringschefen har därefter reviderat förslaget till
Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020,
Förslagshandling februari 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M), Pernilla Johansson (C) och Kenneth Johansson (S):Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilaga
Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda, Förslagshandling juni
2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 113
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017
med bilaga Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun, Utvecklingsplan
2017-2020, Förslagshandling september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 166
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 326
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 med
bilaga, Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 20182020, Förslagshandling februari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 26
Reviderad Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun
2018-2020, Förslagshandling februari 2018 den 1 mars 2018
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 99
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Utvecklingsplan för Gångoch cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020, Förslagshandling februari
2018 med justeringen att meningen ”Huvudprincipen är att alla befintliga
och nya gång- och cykelvägar har belysning med modern LED teknik” på
sidan 23 ändras till ”Huvudprincipen är att alla befintliga och nya gångoch cykelvägar i möjligaste mån ska ha belysning med modern LED teknik”.
Protokollsutdrag skickas till
Plan- och exploateringschefen
Kommunchefen
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Dnr KS 2017/0447

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat
förslag till Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner med justeringen att meningen ”Alla nya gångoch cykelvägar som byggs ska ha belysning” på sidan 11 ändras till
”Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska i möjligaste mån ha
belysning”.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att på lämpligt sätt informera
invånarna i Töreboda kommun om innehållet i
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 19 december 2017 föreslå respektive
kommunfullmäktige att anta Trafiksäkerhetsprogrammet för Mariestad,
Töreboda och Gullspång. Tekniska nämnden beslutade också översända
förslaget till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner till MTG styrgrupp för påseende innan beslut i kommunfullmäktige.
Tidigare trafiksäkerhetsprogram från 2008-2011 avsåg bara Mariestads
kommun. Det finns inget tidigare trafiksäkerhetsprogram för Töreboda
och Gullspångs kommuner. Efter det har ingen uppdatering/revidering genomförts. Med anledning av detta har en större genomgång och omarbetning genomförts och verksamhet teknik har nu tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med ett nytt upplägg.
Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver bland annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i
kommunerna samt ett antal fokusområden som kommunen ska arbeta
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med för att uppnå en säkre trafikmiljö och bidra till att de nationella målen
uppfylls. Ett annat syfte med trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd i
hur kommunen arbetar med olika åtgärder för att skapa en säker trafikmiljö och genomföra åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt samt ge
en tydlig bild av detta till invånarna i de tre kommunerna. Till
trafiksäkerhetsprogrammet kommer det att upprättas handlingsplaner, en
för respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta förslag på åtgärder som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behöva göras i handlingsplanerna då saker förändras och nya behov uppstår till
skillnad från programmet som är mer bestående över tid och inte har
samma behov av uppdateringar.
Tekniska chefen Michael Nordin informerade vid MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 31 januari 2018 att trafiksäkerhetsprogrammet
för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har behandlats i kommunfullmäktige i Mariestads kommun och i kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspångs kommun. Förslaget antogs i kommunfullmäktige i
Mariestads kommun med justeringen att meningen ”Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska ha belysning” på sidan 11 ändras till ”Alla nya
gång- och cykelvägar som byggs ska i möjligaste mån ha belysning”.
Förslag till beslut på sammanträdet
Linn Brandström (M), Hans Thorsell (S), Pernilla Johansson (C), Bengt
Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hans Thorsell: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att på
lämpligt sätt informera invånarna i Töreboda kommun om innehållet i
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer bifall eller avslag på Hans Thorsells (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

_______________________________________________________________________________________________
Justerare

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-26

79

forts. Kf § 42
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll den 19 december 2017, § 249
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 31
januari 2018, punkt 5
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 100
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag
till Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner med justeringen att meningen ”Alla nya gång- och cykelvägar
som byggs ska ha belysning” på sidan 11 ändras till ”Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska i möjligaste mån ha belysning”.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Gullspångs kommun
Mariestads kommun
Tekniska chefen
Kommunsekreterarna
Förvaltningssekreteraren
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Dnr KS 2018/0009

Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) beslutade den 14 december
2017 att godkänna förslaget till förbundsordning, att hemställa hos medlemskommunernas kommunfullmäktige om fastställande av förbundsordningen, samt att de förändringar beträffande elektronisk anslagstavla och
offentligt möte med frågestund ska tillämpas vid det möte där årsresultatet fastställs.
En ny kommunallag trädde i kraft från och med årsskiftet 2017/2018. I
lagen har införts vissa bestämmelser som äger tillämpning även för kommunalförbund. Följande ändrade lydelser föreslås inarbetas i förbundsordningen:
 Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet.
 I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och
ersättare samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5 §§
och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).
 Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Anslagstavlan ska innehålla informationen enligt 8 kap. 10 § kommunallagen.
 Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla.
 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.
 19 § Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
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22 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning
Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid det sammanträde där direktionen behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för allmänheten och ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) direktions protokoll den 14
december 2017, § 142
T.f. förbundsdirektör/Räddningschefs skrivelse den 2 januari 2018 med
bilaga, Förslag till ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 28
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 101
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.
Protokollsutdrag skickas till
RÖS
Kommunsekreterarna
Förvaltningssekreteraren
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Dnr KS 2018/0025

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens och tekniska
nämndens samverkansavtal och reglementen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag
till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden
och tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 19 december 2017 att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden med noteringen att § 28 i miljö- och byggnadsnämndens
reglemente respektive § 19 i tekniska nämndens reglemente om justering
av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala anslagstavlan.
Förslagen till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska
nämnden har anpassas till den nya digitala anslagstavlan.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 31 januari 2018 att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att anta upprättade
förslag till samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Miljö- och byggnadsnämndens och tekniska nämndens samverkansavtal
och reglementen har reviderats så att antalet ledamöter och ersättare i
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden utökats till 15 och att
Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, Töreboda kommun 5
och Gullspångs kommun 3.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens sammanträde
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Beslutsunderlag
Anteckningar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 19 december 2017, punkt 5
Förslag till reglemente, Miljö- och byggnadsnämnden, Mariestad,
Töreboda och Gullspång
Förslag till reglemente, Tekniska nämnden, Mariestad, Töreboda och
Gullspång
Anteckningar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 31 januari 2018, punkt 6
Samverkansavtal för gemensam Miljö- och byggnadsnämnd, Mariestad,
Töreboda och Gullspång
Samverkansavtal för gemensam Teknisk nämnd, Mariestad, Töreboda och
Gullspång
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 29
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 102
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag
till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden
och tekniska nämnden.
Protokollsutdrag skickas till
Miljö-och byggnadsnämnden
Gullspångs kommun
Mariestadskommun
Ks presidium
Kommunchefen
Kommunsekreterarna
Förvaltningssekreteraren
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Dnr KS 2017/0436, 2015/00187

Revisionsrapport – Granskning av Internkontroll och ändring av
kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens reglemente, första stycket, ändras till:
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för
varje mandatperiod antas av kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun genomfört en granskning av intern kontroll. Granskningen visar att
kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig internkontroll.
Utifrån granskningen lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
sammanfattande rekommendationer:
• Föreslå för kommunfullmäktige att omvärdera beslutet att kommunens styr- och ledningsprinciper ska antas årligen. Revisorerna anser
en uppdatering per mandatperiod bör räcka förutsatt att ingen omfattande förändring sker under mandatperioden.
• Se över uppföljningsprocessen av granskningsplanerna för att säkerställa att utvärderingen sker ändamålsenligt.
• Ta fram en mall för kommunens internkontrollplaner för att skapa
stringens för att förenkla uppföljning- och utvärderingsprocessen av
planerna.
Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer till påpekandena i rapporten och förslag till åtgärder. Det anges att svaret bör vara revisorerna tillhanda senast efter att protokollet från
kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018 justerats och expedierats (efter förlängning).
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Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att ändra kommunstyrelsens reglemente, första stycket, till:
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för
varje mandatperiod antas av kommunfullmäktige.
Kommunchefen föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en mall för kommunens granskningsplaner för internkontroll.
Kommunstyrelsens nu gällande reglemente första stycket lyder;
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för
varje år antas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen
Revisorernas i Töreboda kommun skrivelse den 23 november 2017
PwC:s revisionsrapport Granskning av internkontroll, Töreboda kommun
december 2017
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 januari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 32
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 104
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunstyrelsens reglemente, första stycket, ändras till:
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för
varje mandatperiod antas av kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag skickas till
Revisorerna
Kommunchefen
Ekonomichefen
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Dnr KS 2014/0197

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Annons om kommunfullmäktiges sammanträden 2018 införs i MariestadsTidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på
kommunens anslagstavla på kommunens webbplats, www.toreboda.se.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att annons om
kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018 införs i MariestadsTidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) läggs ut på kommunens hemsida, www.toreboda.se.
Enligt den kommunallag som gällde när beslutet fattades skulle uppgift om
tid och plats för sammanträde med kommunfullmäktige införas i den eller
de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Denna bestämmelse finns inte
med i 2017 års kommunallag, vilken trädde i kraft den 1 januari 2018.
Nu gällande bestämmelse finns i 5 kap. 13 § KL; ”Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter
om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka
före sammanträdesdagen.”
Enligt 8 kap. 9 § ska varje kommun och landsting på sin webbplats ha en
anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från
övrigt innehåll på webbplatsen. Kommuner och landsting ska i sina lokaler
eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på
anslagstavlan.
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Det innebär att det numera är obligatoriskt att informera om kommunfullmäktiges sammanträden på anslagstavlan på webben och frivilligt att annonsera i ortstidningar. Töreboda kommun har också tidigare när det varit
frivilligt informerat om kommunfullmäktiges sammanträden på webben.
Kommunsekreterare Mariana Frankén och kommunchef Per-Ola Hedberg
lyfter frågan om kommunfullmäktige vill fortsätta med annonseringen av
kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestads-Tidningen enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2014.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 163
Kommunsekreterare Mariana Frankéns och kommunchef Per-Ola
Hedbergs tjänsteskrivelse den 19 januari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 35
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 107
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Annons om kommunfullmäktiges sammanträden 2018 införs i MariestadsTidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på
kommunens anslagstavla på kommunens webbplats, www.toreboda.se.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunsekreterarna
Kommunchefen
Förvaltningssekreteraren
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Dnr KS 2016/0029

Uppföljning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2016 bland annat att godkänna tillvägagångssätten för uppföljning och kontroll av statsbidragsersättningarna inom flyktingmottagandet. Uppföljning av statsbidrag inom
flyktingmottagandet redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.
Redovisade statsbidrag – intäkter nyanlända, uppgick under år 2017 till
19,2 mnkr. Av dessa medel har 10,2 mnkr fördelats till Utbildnings- och
kulturutskottet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 med bilaga Redovisning av statsbidrag inom flyktingmottagande 2017 (Intäkter nyanlända
2017)
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Dnr KS 2018/0065

Avgifter för hyra av lokaler i fastigheten Gjutaren 4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Lokalerna i Gjutaren kan hyras ut till företag, föreningar och internt
inom Töreboda kommun.

2.

Avgifter för hyra av lokalerna fastställs enligt förslag och avgifterna
gäller från och med 2018-04-01.

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsutskottet beslutade den 6 december 2018 bland annat att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till avgifter för hyra av
lokalerna i fastigheten Gjutaren 4.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2018:
Fastigheten Gjutaren 4 ska kunna användas för;
 publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och
konferenser,
 Guldgruvans kreativa upplevelsecenter,
 konferens- och mötescenter för politiken (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag,
 gästboende alternativt kontor.
Kommunledningskontorets förslag till avgifter är följande:
Hyresnivåer lokalerna i Gjutaren: Företag
Hyresalternativ - kronor
>1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17
Alla rum på bottenvåningen utom stora salen
2 000
2 200
3 200
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök
1 500
1 700
2 200
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Lilla Gjuteriet och tillgång till kök
800
1 000
1 300
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum
600
800
1 000
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen
900
1 100
1 300
inkl. wifi, slutstädning och soptömning

1 dygn
5 100

Alla förfrågningar där stora salen ingår
Alla förfrågningar helg
Övriga förfrågningar

Offert
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Offert
Offert
Offert

3 500
2 000
1 600
2 000

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri
Moms tillkommer 25%
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Hyresnivåer lokaler i Gjutaren: Föreningar i Töreboda kommun
Hyresalternativ - kronor
>1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17
Alla rum på bottenvåningen utom stora salen
1 000
1 200
1 600
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök
800
1 000
1 100
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Lilla Gjuteriet och tillgång till kök
400
600
700
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum
300
500
500
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen
500
700
700
inkl. wifi, slutstädning och soptömning

1 dygn
2 600

Alla förfrågningar där stora salen ingår
Alla förfrågningar helg
Övriga förfrågningar

Offert
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Offert
Offert
Offert

1 800
1 000
800
1 000

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri
Inklusive moms

Hyresnivåer lokalerna i Gjutaren: Internt Töreboda kommun
Hyresalternativ - kronor
>1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17
Alla rum på bottenvåningen utom stora salen
1 000
1 200
1 600
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök
800
1 000
1 100
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Lilla Gjuteriet och tillgång till kök
400
600
700
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum
300
500
500
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen
500
700
700
inkl. wifi, slutstädning och soptömning

1 dygn
2 600

Alla förfrågningar där stora salen ingår
Alla förfrågningar helg
Övriga förfrågningar

Offert
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Offert
Offert
Offert

1 800
1 000
800
1 000

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri

Lokalerna i Gjutaren är lämpliga för upp till följande antal personer:
• Aulan:
150 personer
• Stora salen:
150 personer
• Lilla Gjuteriet:
30 personer
• Stora Konferensrummet: 30 personer
• Lilla Konferensrummet: 16 personer
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forts. Kf § 48
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M) och Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 230
Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2018, § 21
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 13 februari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 37
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018
Utvecklingsutskottet beslutade den 21 februari 2018 följande;
• Lokalerna i Gjutaren kan hyras ut till företag, föreningar och internt
inom Töreboda kommun.
• Avgifter för hyra av lokalerna fastställs enligt förslag och avgifterna
gäller från och med 2018-04-01.
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomikontoret
Kommunchefen
Näringslivsstrategen
Barn- och utbildningschefen
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
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Kf § 49

Dnr: KS 2018/0015

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra
Götalandsregionens (VG) kommuner och VG regionen om
Munhälsa, uppsökande och nödvändig tandvård
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ”Överenskommelse om
samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård”.
Sammanfattning av ärendet
I förebyggande och hälsobefrämjande arbete ingår en god munhälsa, att
ett gott allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks.
Individer med stora omvårdnadsbehov har ofta svårigheter att sköta sin
munhygien på ett tillfredställande vis, samt saknar ofta förmåga och insikt
om vikten av regelbunden tandvård.
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt Tandvårdslagen ansvar för
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, för individer som har
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen ska VGR och kommunen samverka beträffande målgruppen, och det är myndigheternas ansvar
att utarbeta en samverkansmodell. Enligt hälso- och sjukvårdavtalet i
Västra Götaland ska en överenskommelse upprättas mellan parterna, som
reglerar samverkan, uppföljning och utvärdering av målgruppens tillgång
till uppsökande och nödvändig tandvård.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag
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Beslutsunderlag
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelses protokoll den 8 december 2017,
§ 102
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson och äldreomsorgschef
Ann-Sofie Eklund Karlssons tjänsteskrivelse den 8 december 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 februari 2018, § 18
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 112
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 8 december 2017
bland annat att rekommendera medlemskommunerna att anta
Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ”Överenskommelse om
samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård”.
Protokollsutdrag skickas till
Äldreomsorgscheferna
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Västra Götalandsregionen
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Kf § 50

Dnr KS 2014/154

Valbarhetshinder för ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen meddelar Töreboda kommun att det råder valbarhetshinder
för Irina Nilsson (S), ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande anhåller hos Länsstyrelsen i Västra
Götalands län per brev den 9 mars 2018 om ny röstsammanräkning.
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och
med den 19 mars 2018 till och med den 14 oktober 2018. Ny ersättare är
Katarina Wikström (S)
Protokollsutdrag skickas till:
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
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