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Kommunfullmäktige

Revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet för
Skaraborg.
Förslag till beslut
Töreboda kommun beslutar att godkänna föreslagna revideringar av det
gemensamma färdtjänstreglementet för Skaraborg.
Det reviderade färdtjänstreglementet föreslås gälla från och med 1 maj 2018.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Handläggargruppen för allmän kollektivtrafik föreslår revidering av
färdtjänstreglementet med utgångspunkt från fokusområdena i
Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i
Skaraborg.
2017-10-20 togs beslut av Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) att
rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta
rekommendera respektive kommun att besluta om föreslagna revideringar av
färdtjänstreglementet
2017-12-08 togs beslut av Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att
rekommendera medlemskommunerna anta föreslagna revideringar i det
gemensamma färdtjänstreglementet.

Ärendet
Var kommun för sig beslutar själva om färdtjänstreglementet. Kommunerna i
Skaraborg har tidigare beslutat om att ha ett gemensamt regelverk gällande
färdtjänst vilket ger många fördelar.
Föreslagen revidering är föranledd av bland annat rättspraxis. Under vissa
punkter har det också behövts förtydligats av vad som ska gälla vilket även
underlättar handläggningen.
Nedan följer en sammanfattning av föreslagna förändringar:
Punkt 8 individuella behov
En specificering av vilka hjälpmedel som får tas med under resan samt hur
ärenden där resenären har särskilda behov ska hanteras.
Enligt § 9 lag om färdtjänst får endast de förflyttningshjälpmedel som behövs
för resans genomförande tas med, exempelvis rollator eller rullstol.
Punkt 9 Barn
Förtydligande gällande färdtjänsttillstånd för barn, till exempel obligatorisk
ledsagare för barn under 6 år.
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av
en vuxen eller ungdom. Detsamma bör gälla för barn i färdtjänsten.

Töreboda kommun
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Punkt 10 Avgift
Egenavgiften för skolungdom 7-19 år innefattar nu även färdtjänstberättigade
barn. Tidigare har barn 0-6 år inte beviljats färdtjänst på grund av hänvisning
till föräldraansvar. Rättspraxis har på senare år ändrats varpå även mindre
barn kan beviljas färdtjänst utifrån sin funktionsnedsättning.
Medresenär betalar utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0-6 år som åker
kostnadsfritt. I kollektivtrafiken betalar resenären utifrån sin egen ålder.
Nattaxan i färdtjänsten tas bort då det inte finns någon nattaxa i
kollektivtrafiken. Revideringen tillmötesgår också önskemål från olika
organisationer.
Avgiften för arbets- och utbildningsresor i färdtjänsten för Skaraborgs
kommuner har sedan lång tid varit kopplad till Västtrafiks system för
autogirobetalning via periodkort i den allmänna kollektivtrafiken, vilket
tillämpats men inte varit specificerat i reglementet. Förslaget är att
egenavgiften för arbets- och utbildningsresor inte längre knyts till autogiro för
periodkort inom Västtrafik, eftersom denna tjänst inte längre är tillgänglig för
nya resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Idag är det enbart gamla
kunder som servas samt arbetsresenärer i färdtjänsten för Skaraborgs
kommuner. Förslaget är att kommunen debiterar en egenavgift per
kalendermånad som motsvarar kostnaden för Västtrafiks periodkort 30 dagar
(inom tätort, kommun eller flerkommun beroende på ressträcka). Arbets- och
utbildningsresor kan även betalas för varje resa enligt avgiften för färdtjänst.
Egenavgift för regionfärdtjänst föreslås följa avgiften för färdtjänst, vilken
tillämpats men inte varit specificerad i reglementet.
Punkt 12 arbets- och utbildningsresor
Förtydligande gällande antal resor per dag och att medresenär inte får
medfölja.
Punkt 18 Övrigt
Med anledning att personuppgiftslagen (PUL) upphör den 25 maj 2018 har
texten som berör behandling av personuppgifter ändrats.
Töreboda 2018-01-31

Marie Djupfeldt
Trafikhandläggare
Bilaga:
Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente.
Reviderat gemensamt färdtjänstreglemente.
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Gemensamt färdtjänstreglemente
inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde
Gäller fr o m 2018-05-01

1. Allmänt
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast
är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning
bekostas av det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst).
En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna
kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man
exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera.
Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda den
föreligger ingen rätt till färdtjänstresa.

2. Vad är en färdtjänstresa?
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell prövning.
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av annan,
exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller företag.
Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens
funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att åka i
samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser.
Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.
Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.
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3. Tillstånd
Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet med
bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av mer
varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.
Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas, utan det är funktionshindret
och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer som avgör.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja tillstånd till färdtjänst.
Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer, om
sådana hade funnits eller om det finns annan anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås.
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller gångförmåga och
resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller flextrafik,
åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m. Färdtjänstresenären ska därefter vid
beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes
funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man
måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd.
Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen.
”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning
förenas med föreskrifter om
1.
2.
3.

vilket färdsätt som får användas,
inom vilket område resor får göras, och
hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast
om det finns synnerliga skäl.
Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ i Lagen om
färdtjänst)
För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas
tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.
Om man har blivit beviljad bilstöd för en handikappanpassad bil, som den handikappade själv
kör, har man bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är
obrukbar.
Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid
ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i strid med angivna villkor har
kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet.
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”En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig
till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för
färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.” (12§ i
Lagen om färdtjänst)

4. Medresenär
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste stiga på
och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.

5. Ledsagare
Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den
hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan och inte det
behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet.
Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den
färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad.
Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon
skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare.

6. Husdjur
Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat
husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa.

7. Personaltillstånd
Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppbostad
eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid behov, få ta med sig
tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit beviljade detta i sitt
färdtjänsttillstånd.
Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den
färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört kostnadsställe).
Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer och kooperativ som
kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade medhjälpare, t ex
kontaktpersoner.
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8. Individuella behov
Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar:
 Hjälp in och ut ur bilen.
 Hjälp till och från porten.
 Hjälp med säkerhetsbältet.
 Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel.
 Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran.
Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse i varje
hand, eller en resväska kan medtagas.
Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag vara
inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.
Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med, exempelvis
rollator eller rullstol. Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna tillhandahållas av
resenären.
Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis särskild
placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda behov och
dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva begära in
kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som särskilda behov
räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en bestämd
förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs inte inom ramen av färdtjänst.

9. Barn
”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder
utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst)
Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana
väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på funktionshinder,
ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna
förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot
i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets
möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte berättigad
färdtjänst.
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en vuxen eller
ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är obligatorisk
under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning av tillstånd skilja
mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan
vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av
den arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en
vuxen eller ungdom.
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10. Avgift
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på Västtrafiks baspris multiplicerat med 1,15. Taxan
följer samma zonindelning som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet zoner
beräknas enligt principen om fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset multiplicerat med 1,15.
Högsta avgift betalas för sju zoner eller fler och denna avgift är baspriset multiplicerat med 5
multiplicerat med 1,15.
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av färdtjänstens
egenavgift för vuxna.
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget
barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.
För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad motsvarande
kostnaden för Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för antingen tätort, kommun eller flerkommun
beroende på ressträcka) eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa.
Egenavgiften för regionfärdtjänst är densamma som för färdtjänst. Samtliga egenavgifter och
tillägg avrundas till närmsta hela krontal.
Vid förändringar av baspriset förändras egenavgifter och tillägg enligt ovan på motsvarande sätt.
Förändringen sker fr.o.m. det datum som förändringen gäller i den allmänna kollektivtrafiken.

11. Avgift vid utebliven färdtjänstresa
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer
sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning
av resenären om 200 kr per tillfälle.
12. Arbets- och utbildningsresor
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande krävs
vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande
utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt.
Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och
arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta eller
lämna barn i barnomsorg.
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av
arbetsgivaren.
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.
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13. Kommunfärdtjänst
Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Töreboda, Vara samt till färdtjänstområdet angränsande kommunerna Alingsås,
Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg
samt Vårgårda.
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare färdtjänstområde.
Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett betydande resmönster till,
men som ligger utanför Västtrafik Skaraborgs affärsområde.
14. Regionfärdtjänst
Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa även till och från andra samt inom
kommuner inom Västra Götalandsregionen än de som nämns under punkt 13,
Kommunfärdtjänst. En sådan resa kallas regionfärdtjänstresa. Under ett år har den
färdtjänstberättigade rätt att göra upp till tio enkla regionfärdtjänstresor. Registrering måste ske
årligen och görs genom att den enskilde tar kontakt med kommunens handläggare.
15. Resa i annan kommun
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild
prövning av den färdtjänstberättigades kommun.
För resa inom en kommun som ligger i området för regionfärdtjänst (Västra Götalandsregionen),
men utanför färdtjänstområdet, utförs resorna av Västtrafik. Resorna beställs av resenären hos
Västtrafiks beställningscentral. Avgiften motsvarar egenavgiften för kommunfärdtjänst inom en
kommun (endast vuxentaxa tillämpas).
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger
utanför Västra Götalandsregionen, lämnas ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären
beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens
handläggare.

16. När får resan ske?
Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.
Alla dagar:
Klockan 05.00-02.00

17. Beställning av resa
Beställning av resan skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid.
Resan skall beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa kan göras vid
beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt. Avbeställningar och
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ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen
tid för hämtning.
Beställningscentralen
För beställning av resa:
Telefon:
Fax

020-91 90 90
0500-65 98 23

Öppettider
Vardagar:
Lör-, sön- och helgdagar:

06.00-22.00
08.00-22.00

18. Övrigt
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda skäl
föreligger.
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes funktionshinder som får
bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del gör
att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel.
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och allmänna
kollektivtrafiken.
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor
används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av gällande
lagstiftning för behandling av personuppgifter.
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Bilaga 1: Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente

Text i nu gällande reglemente

Föreslagen ändring

8. Individuella behov

8. Individuella behov

Allmän service ingår i avtalet med Allmän service ingår i avtalet med
transportföretaget. Detta omfattar:
transportföretaget. Detta omfattar:






Hjälp in och ut ur bilen.
Hjälp till och från porten.
Hjälp med säkerhetsbältet.
Hjälp med nödvändiga
förflyttningshjälpmedel.
Utfärda kvitto på erlagd
egenavgift, utan resenärens
begäran.







Hjälp in och ut ur bilen.
Hjälp till och från porten.
Hjälp med säkerhetsbältet.
Hjälp med nödvändiga
förflyttningshjälpmedel.
Utfärda kvitto på erlagd
egenavgift, utan resenärens
begäran.

Endast bagage motsvarande vad man
vanligen har med på bussen, det vill
säga en kasse i varje hand, eller en
resväska kan medtagas.

Endast bagage motsvarande vad man
vanligen har med på bussen, det vill
säga en kasse i varje hand, eller en
resväska kan medtagas.

Om resenären behöver särskild service
t.ex. hämtas och lämnas inne, skall detta
uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet
av färdtjänsthandläggaren.

Om resenären behöver särskild service
t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta
uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet
av färdtjänsthandläggaren.
Endast de förflyttningshjälpmedel som
behövs för resans genomförande får tas
med, exempelvis rollator eller rullstol. Vid
behov av bilbarnstol eller bilkudde ska
denna tillhandahållas av resenären.
Det finns fall där resenären till följd av
funktionsnedsättning är i behov av
exempelvis särskild placering i fordonet
eller undantag av samplanerade resor.
Detta kallas särskilda behov och dessa
behöver personen ansöka om specifikt.
Handläggaren kan behöva begära in
kompletterande medicinskt underlag i
samband med en sådan prövning. Som
särskilda behov räknas inte sådana
individanpassade behov som att resor
endast ska utföras av en bestämd förare
eller att resa ska ske med bårtransport.
Dessa resor utförs inte inom ramen av
färdtjänst.

2

Text i nu gällande reglemente

Föreslagen ändring

9. Barn
”Om sökanden är under 18 år skall
prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.”
(7 § Lag om färdtjänst).

9. Barn
”Om sökanden är under 18 år skall
prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.”
(7 § 2 st Lag om färdtjänst).

Till exempel färdas inte små barn med
allmänna kommunikationsmedel utan att
de åtföljs av förälder eller vuxen, Det kan
dessutom finnas skäl till att vid prövning
av tillstånd skilja mellan lokala och
regionala resor. Lokala resor i känd
omgivning klarar barn normalt av utan
vuxens sällskap vid lägre ålder än vid
längre resor. Dock kan barnets
funktionshinder vara av den arten att
barnet inte kan resa med allmänna
kommunikationsmedel även om det
åtföljs av en vuxen.

Utgångspunkten är att barnets
förflyttning ska kunna ske självständigt.
Föreligger sådana väsentliga svårigheter
som avses i färdtjänstlagen och som i
huvudsak beror på funktionshinder, ska
barnet beviljas färdtjänst, oavsett det
faktum att barnet i vuxens sällskap skulle
kunna förflytta sig eller skulle kunna resa
utan väsentliga svårigheter. Om barnets
svårigheter däremot i huvudsak beror på
den för åldern typiska utvecklingsnivån
och mognaden, faller barnets möjligheter
att förflytta sig under föräldraansvaret.
Barnet är i detta fall inte berättigad
färdtjänst.
I den allmänna kollektivtrafiken får barn
under 6 år inte resa utan sällskap av en
vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för
barn i färdtjänsten, vilket innebär att
ledsagare är obligatorisk under hela
resan. För barn 6 år och äldre kan det
finnas skäl att vid prövning av tillstånd
skilja mellan lokala och regionala resor.
Lokala resor i känd omgivning klarar
barn normalt av utan vuxens sällskap vid
lägre ålder än vid längre resor. Dock kan
barnets funktionshinder vara av den
arten att barnet inte kan resa med
allmänna kommunikationer även om det
åtföljs av en vuxen eller ungdom.
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Text i nu gällande reglemente

Föreslagen ändring

10. Avgift

10. Avgift

Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks
baspris multiplicerat med 1,15. Taxan
följer samma zonindelning
som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är
en zon. Antalet zoner beräknas enligt
principen om fågelväg. Zontillägget är 75
% av baspriset multiplicerat med 1,15.
Högsta avgift betalas för sju zoner eller
fler och denna avgift är baspriset
multiplicerat med 5 multiplicerat med
1,15.

Färdtjänstens egenavgift för
vuxen bygger på Västtrafiks baspris
multiplicerat med 1,15. Taxan följer
samma zonindelning som Västtrafik,
d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet
zoner beräknas enligt principen om
fågelväg. Zontillägget är 75 % av
baspriset multiplicerat med 1,15. Högsta
avgift betalas för sju zoner eller fler och
denna avgift är baspriset multiplicerat
med 5 multiplicerat med 1,15.

För skolungdom, 7-19 år, är avgiften 75
% av avgiften för vuxna.

Färdtjänstens egenavgift för barn och
skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av
färdtjänstens egenavgift för vuxna.

Vid resa som enligt beställning påbörjas
mellan kl. 24.00-02.00, tillkommer utöver
ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av
baspriset.
Samtliga avgifter och tillägg avrundas till
närmsta hela krontal.
Vid förändringar av baspriset förändras
avgifter och tillägg enligt ovan på
motsvarande sätt. Förändringen sker
fr.o.m. det datum som förändringen
gäller i den allmänna kollektivtrafiken.

Vid resa som enligt beställning påbörjas
mellan kl. 24.00-02.00, tillkommer utöver
ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av
baspriset.
Medresenären betalar enligt
färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin
egen ålder, undantaget barn 0-6 år som
åker kostnadsfritt.
För arbets- och utbildningsresor
debiteras en egenavgift per kalendermånad motsvarande kostnaden för
Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för
antingen tätort, kommun eller
flerkommun beroende på ressträcka)
eller betalning enligt färdtjänstens
egenavgift för varje resa.
Egenavgiften för regionfärdtjänst är
densamma som för färdtjänst.
Samtliga egenavgifter och tillägg
avrundas till närmsta hela krontal.
Vid förändringar av baspriset förändras
egenavgifter och tillägg enligt ovan på
motsvarande sätt. Förändringen sker
fr.o.m. det datum som förändringen
gäller i den allmänna kollektivtrafiken.
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Text i nu gällande reglemente

Föreslagen ändring

12. Arbetsresor/Utbildningsresor

12. Arbets- och utbildningsresor

För arbetsresor (anställningsbevis,
registrering som egen företagare eller
motsvarande krävs vid ansökan) och
utbildningsresor (gymnasieskola,
högskola, vuxenutbildning eller liknande
utbildning som ej ersätts av annan),
krävs ett speciellt tillstånd som beviljas
individuellt.

För arbetsresor (anställningsbevis,
registrering som egen företagare eller
motsvarande krävs vid ansökan) och
utbildningsresor (gymnasieskola,
högskola, vuxenutbildning eller liknande
utbildning som inte ersätts av annan)
krävs ett speciellt tillstånd som beviljas
individuellt.

Resan är endast tillåten mellan
folkbokföringsadress och arbetet. Den
som är beviljad resa kan på väg till och
från resmålet hämta eller lämna barn i
barnomsorg.

Tillståndet berättigar maximalt till två
enkelresor per dag mellan
folkbokföringsadress och arbete eller
utbildning. Den som är beviljad resa kan
på väg till och från resmålet hämta eller
lämna barn i barnomsorg.

Arbetsresor får endast gå till ordinarie
arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska
bekostas av arbetsgivaren.

Arbetsresor får endast gå till ordinarie
arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska
bekostas av arbetsgivaren.
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts
inte medresenär.

18. Övrigt

18. Övrigt

Personuppgifter som hanteras i detta
sammanhang omfattas av
Personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgifter som hanteras i detta
sammanhang omfattas av gällande
lagstiftning för behandling av
personuppgifter.

TÖREBODA KOMMUN
Dan Harryzon Plan- och exploateringschef
0506 –180 88

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-04-11

Sida 1 av 1
Referens
2017/0418

Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott

Medborgarförslag om etablering av lekpark och cykelbana i
Kilenområdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott beslutar föreslå Kommunfullmäktige
att avböja medborgarförslaget.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Beslut om placering av lekpark och gång- och cykelväg finns och motiven till
besluten har också tidigare kommunicerats via e-post till en av
förslagsställarna enligt följande:
”Vi har i arbetet med detta haft olika lösningar och lekparkens placering har vi
funnit vara den bästa, då den är centralt placerad , tillgänglig för gång- och cykel
och i en fin miljö. Vi har vägt in er bestridan, men beslut om denna placering
kvarstår, då parken är en allmän plats för alla.
Lekutrustning finns på skola och förskola för den verksamheten, så behov av
direkt närhet till skolan finns inte.
Beträffande gång- och cykelväg skapas nu en mer säker korsning över
Sötåsenvägen vid Skeppargatan, vägen har en refug där,
och en ny gång- och cykelväg i parken (vilket också är ett medborgarförslag) gör
att det skapas ett så kort och rakt stråk som möjligt mellan öster och väster när
den nya bron är klar. Detta bedömer vi komma att innebära att de flesta kommer
att välja den vägen.
Vi bedömer också att den kommer avlasta trafiken på gång- och cykelvägen
mellan Hallon- och Blåbärsstigen.
Beträffande etapp 2 så finns inga beslut om varken resurser, utformning eller
placering så det får vi återkomma om när den blir aktuell.
Beträffande trafik på Lindvägen har denna förts vidare till trafikansvariga.”
Etapp 2 kommer ske enligt ”Lekplatser i Töreboda kommun Utvecklingsplan
2016 – 2020, Antagandehandling 2016 09 26” gällande ”Elefanten”:
Parken utvecklas till en mötesplats för alla åldrar och med lek och sport utifrån
ett Tema. Förslag från olika tillverkare tas fram och synpunkter från
allmänheten genomförs innan slutgiltigt beslut om åtgärder fattas.
Töreboda 2018-04-11

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Beslutet ska skickas till:
Förslagsställarna
Kommunchefen

1 (3)

Medborgarförslag Töreboda Kommun
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ffl

Bakgrund

T. öreboda Kommun har beslutat att Etapp 1- en Lekpark ska byggas i Kilenområdet, närliggande
Iekplatser ska föggas ner och flyttas tiil denna nya lekpark. Etapp 2 Temapark som också finns med i

beslutet.

REDOGöRELSE MEDBORGARFöRSLAG

Vi be«:Bmer att informationen har varit bristfällig och att det har utlovats ar»dra placeringar av
kommunpersoner genom åren.

Vi bedömer att etapp 2 inte ryms inom befintlig detaljplan? Då etapp 1 är första delen av en större
förändring bör lämpligen även etapp 2 tas in i bedömningen om befintlig detaljplan innan uppstart
sker av etappl.

Placering Lekpark

Med referens tiil tidigare inskickad bestridan om placering av lekpark. Vår bestridan har a!drig
handlat cm att det inte ska bli nagon lekpark i Kilenomradet.

Oei'i har Liandlat orn placeringen. Vår bestridan kvarstår angående etablering i det gulmarkerade

området.

vår förhoppning var att ni skulle se över placerfögen och komma med ett nytt förslag. Då så inte är

fallet,. väljer vi därför att presentera följande förslag istället.
Placering vid Kilenskolan

Blått område och blått streck:

När det historiskt varit aktiviteter vid Elefanten har hela Aimvägen använts som parkeringsplats samt

pa grasomradet utanfor Almvagen 20.

Vår bestridan om etablering är signerad av 55 personer som bor i angränsning till det gtila området.

A
l

?

2 (3)
Grönt område:

Varf6r väljer man inte placering uppe vid Kilenskolan istället där förutsättningar finns för både Etapp
1 Lekpark och Etapp 2 Temapark, samt omedelbar tiiigäriglighet för barn, elever och lärare mm.
Orange område:

Vid Kilensko!aii så finns det redan en nybyggd parkering som bör räcka ti!I Etapp 1 och 2.
Rött område:

Det finns måriga klagomål på att Lindvägen används sorn genomfart samt trafik i hög hastighet.
Behåll Lindvägens ena trottoarsida i befintligt skick som gångsida.
Bredda :rottoaren l)ä andra sida och gör till cykelbana.

Lägg till liknande bilmötesplatser som vi har på andra stätien i kon'imunen för att få ner hastigheten
octq därmed få över biltrafiken till Kilenskolan och T;'reshov till Halna och Idrottsvägen istället.
En cykelbana utmed Lindvägen är raka vägen från Kilenskolan till överfarten över Sötåsenvägen till

Kanalparken och sedan den nya bron.

En sträckning genom det gultnarkerade området kon'imer troligen ieda tiH att det trots allt cyklas

utrned Lindvägen eller att det genas över Sötåsenvägen.
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Töreboda 30 iiov 2017
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Stefan Persson

Elie Gassman

Almvägen 20, Töreboda

Blåbärsstigen 11, Töreboda

0733-357823 l stefan.persson@nolato.com

0730502159 l elie.gasst'i'ian@kallbergs .se

TÖREBODA KOMMUN
Mariana Frankén, kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-02-14

Sida 1 av 1
Referens
KS 2018-00068

Kommunfullmäktige

Töreboda kommuns målpaket 2018
Förslag till beslut
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta
måltalen för 2018
Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Förslag på måltal för 2018
Måltal Folkhälsa

Måltal
2018

Andel personer som
upplever psykiskt välbefinnande

84%

Andelen personer som upplever
bra självskattat hälsotillstånd

74%

Användandet av narkotika minskar.
Andel ungdomar som någon gång provat

4%

Användandet av alkohol minskar. Andel
ungdomar med frekventa alkoholvanor.

12%

Andelen individer med fetma minskar

18%

Töreboda 2018-02-14

Pia Gustavsson
folkhälsostrateg
Beslutet ska skickas till:
"[Skriv text här]"

Per-Ola Hedberg
kommunchef

Mätning och Måltal Folkhälsa

Mätning Mätning Mätning
2007
2011
2015

Måltal
2018

Andel personer som
upplever psykiskt välbefinnande

86%

86%

83%

84%

Andelen personer som upplever
bra självskattat hälsotillstånd

mättes
inte

mättes
inte

72%

74%

Användandet av narkotika minskar.
Andel ungdomar som någon gång provat

mättes
inte

mättes
inte

5%

4%

10%

11%

13%

12%

17%

19%

18%

Användandet av alkohol minskar. Andel
ungdomar med frekventa alkoholvanor.
Andelen individer med fetma minskar

inte med

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-13

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 18

Dnr 2017/00505

Remiss - Motion om behov av parkeringsvakt i Töreboda
kommun
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionen och föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att
införa parkeringsövervakning i Töreboda.
Magnus Dimberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun har mottagit en motion om att
utreda behovet av parkeringsövervakning och kostnaden för detta i Töreboda kommun.
Tekniska nämnden har fått ta del av motionen för utredning och för att ge sitt yttrande i
frågan.
Tekniska nämnden arbetar för att skapa bra förutsättningar för att alla trafikanter ska
känna sig trygga i trafikmiljön. Det ska vara lätt att parkera i Töreboda och framförallt ska
respekt finnas för gällande trafikreglering.
Under lång tid har synpunkter framförts både till kommunen och Polismyndigheten om
den dåliga parkeringsmoralen i Töreboda. Detta har lett till stora problem framförallt på
Torget där respekten för användningen av platserna för rörelsehindrade missbrukas.
Dessutom har otillåtna parkeringar skapat olycksrisker och framkomlighetsproblem. De
oskyddade trafikanterna är särskilt utsatta då respekten för trafikregleringen är låg med
försämrad tillgängligheten som följd. Att hitta en ledig parkeringsplats vissa dagar i
centrum har varit svårt då många bilister inte följer angiven tidsbegränsning. Det
förekommer även en del fordon som parkerar länge och ibland även mot färdriktningen i
en del bostadsområden vilket ställer till problem med framkomligheten för andra bilar,
räddningstjänst, bussar, sophantering samt snöröjning/sandsopning.
Verksamhet teknik ser många fördelar med parkeringsövervakning. Inte bara att
trafikmiljön blir tryggare och säkrare utan också att centrum blir mer tillgängligt och
trevligare för såväl besökare som kommuninvånare.
Verksamhet teknik föreslår att man i samband med ett eventuellt införande av
parkeringsövervakning inför parkeringsskiva på de tidsbegränsade parkeringarna. Detta för
att underlätta och göra parkeringsövervakningen smidig. Att använda p-skiva är enkelt och
kostnadsfritt för parkören.
Vid ett eventuellt införande av parkeringsövervakning bör detta ske i samband med
information på t.ex. kommunens hemsida, artikel i lokaltidningen samt med att
parkeringsövervakarna inleder sin insats med information under en period innan skarpa
böter ställs ut. Detta för att kommuninvånarna ska få en chans till förståelse samt möjlighet
att göra rätt. Överenskommelse görs mellan kommunen och parkeringsövervakarna om
hur arbetet ska skötas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Tekniska nämnden
Tn § 18 (forts.)

Dnr 2017/00505

Verksamhet teknik bedömer att en övervakning på ca 2 timmar/vecka inkl. resor och
skrotbilshantering är lagom nivå för Töreboda kommun där fokus bör vara på de centrala
delarna av Töreboda tätort.
Vid ett införande av parkeringsövervakning uppkommer dels engångskostnader vid
uppstarten och sedan kostnad för själva övervakningen. De engångskostnader som uppstår
är införskaffandet av p-skivor samt komplettering av vägmärken. Ett eventuellt införande
av parkeringsövervakning innebär intäkter i form av felparkeringsavgifter, men målet med
parkeringsövervakning är att de flesta ska göra rätt och att parkeringsövervakningen ska
bidra till detta utan att parkeringsböter behöver skivas mer än nödvändigt.
Följande kostnader beräknas för att införa parkeringsövervakning enligt förslag ovan:


Parkeringsövervakning 4 timmar/vecka (2 parkeringsövervakare, 2 timmar/vecka), 1
616kr/vecka.



Engångskostnad för komplettering av vägmärken, 10 000kr.



Inköp av P-skivor 25 000kr.

De kostnader som uppkommer vid uppstarten bedöms rymmas inom gatuavdelningens
driftsbudget medan kostnaden för övervakningen bör finansernas via tilläggsanslag om 80
000 kr/år.
För att upprätthålla god tillgänglighet och trafiksäkerhet i Töreboda föreslår Verksamhet
teknik att parkeringsövervakning införs i Töreboda kommun.
Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet
Lars-Åke Bergman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Dimberg (M) yrkar att tekniska nämnden ska avstyrka motionen och föreslå
kommunfullmäktige i Töreboda att avslå motionen.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer Dimbergs (M) yrkande och
arbetsutskottets förslag under proposition och finner att tekniska nämnden beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Uu § 198/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Yttrande på motion om att införa
parkeringsövervakning i Töreboda kommun”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Tekniska nämnden
Tn § 18 (forts.)

Dnr 2017/00505

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Behov av parkeringsvakt - motion
Vid sammanträdet med Tillgänglighetsrådet den 18 september 2017 diskuterades åter vitka
åtgärder som måste vidtagas för att bilisteri Töreboda ska respektera användningen av
handikapplatserna på Torget m m.
Bilister utan rätt att parkera på handikapplatser använder enligt uppgift dessa. Särskilt
besvärligt kan det vara på torsdagar och fredagar.
Det är ibland brist på respekt för trafikregleri tätorten, vaför parkeringsvakt behövs.

Yrkande:

Kommunen utreder snarast kostnaden för att köpa tjänster för parkeringstillsyn.
Avgift för felparkering på t ex handikapplats fastställes.

Töreboda
2017-09-25
rp5(
.1

1./=:=,:=,=

/i
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Socialdemokraterna

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kf§61

Dnr KS 2016/0137

Avgifter för felparkering
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar fö5ande taxa för felparkeringsavgifter:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid,
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud,
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på

*
*

*

handikapplatser utan tillstånd.
Taxan träder i kraft den 1 september 2016.
Sammanfattning av ärendet

Inom före detta Skaraborg samarbetar kommunerna i en rad trafikfrågor,
bland annat parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som
hamnati fokus med anledning av att Mariestad och Gullspångs kommuneri
dag anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun tillsammans med Tibro

och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska arbetet för
parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna är också till
hjälp för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens
övervakning.

Förslaget är grupperat i tre avgiftsnivåer. Ju allvarligare överträdelse/förse-

else desto högre felparkeringsavgift. Överträdelser på platser där det råder
stannandeförbud, höjs till den högsta nivån. Förseelsen jämställs därmed med
felparkering i ruta avsedd för innehavare av parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.

Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar
på den mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750
kronor. Detta för att skapa en större differens ned till den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån föreslås bli 500 kronor. Förseelser inom denna

kategori handlar om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera. De
nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är 500, 750 samt 1000 kronor. Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000 kronor.

?Justerare

?' ?/<-=,- j{];Vl

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-2 0

106

forts. Kf § 61

År 2009 gjordes senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av taxan motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör
harmonisera med beloppets storlek. I förlängningen bör detta avskräcka från
felparkering nära korsningar, övergångsställen eller på gång- och cykelvägar
med mera. Detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla trafiksäkerhet och
framkomlighet på centrala gator inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner. Avgifterna bör vara samma för att skapa trovärdighet hos allmänheten. Avgifterna anpassas också till en ny blankett för felparkeringsavgifter
enligt trafikförordningen (1998:1276).
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 84
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 94
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 187

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och
Gullspång besluta om taxa för felparkeringsavgifter enligt fö5ande förslag:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
*
*

*

handikapplatser utan tillstånd
Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar fö5ande taxa för felparkeringsavgifter:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid,
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud,
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
*

*

*

handikapplatser utan tillstånd.
Taxan träder i kraft den 1 september 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Tekniska nämnden

Polismyndigheten
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Justerare
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Sammanträdesdatum
TÖREBODA

MARIESTA D GU Ll SPÄ NG

2018-01-30

Kommu.ner i samarbete

Miljö.- och Byggnadsnämnden
Manestad Töreboda Gullspång

Miljö-och byggnadsnämnden

Ank.

MBN § 11
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Dnr. @J$..f.1~N. J.. Y~.~. ~~

Taxa enligt tobakslagen
Dnr: 2018mbn145

Milj ö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i tobakstaxan och lämnar den
vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna för fastställand e.
J ohan Cord (S) och J an Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Cords (S) yrkande.
Bakgrund

Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten
uppmärksammat att taxa enligt tobakslagen inte har uppdateras vare sig till gällande
timavgift inom miljökontorets arbetsområde eller med indexjustering sedan den
antogs år 2014. Ä ndringen medför en höjning av timavgiften från 650 kr till
miljötaxans förväntade timavgift 741 kr.
Timavgiften för miljöko11torets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
fInn s inget motiv till att handläggnings tider av samma handläggare har olika
prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd
anledning ändrades inte timavgiften i tobaks taxan samtidigt som ny timavgift, 720
kr/ tim antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt milj öbalken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften
då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan.
Behandling på sammanträdet

Johan Cord (S) yrkar att tobakstaxan inte ska subventioneras, vilket innebär att taxan
ska vara 840 kronor.
Ordförande Kjell Lindholm (C) och Marina Smedberg (S) tillstyrker rniljö- och
byggnadschefens förslag till beslut, det vill säga en timavgift om 741 kronor.

Justerandes signatur
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Kommuner i samarbete

Mi ljö-och byggnadsnämnden
MBN § 11 forts.

Lindholm (C) ställer förslagen under proposition och finner att miljö- och
byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnadschefens förslag.
Cord (S) och Jan Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cords (S)
yrkande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2018-01-18,
Taxa enligt tobakslagen
Taxa enligt tobakslagen
Expedierats ti/I
Kommtlllsryrelsen iVariestad
Kommul1sryrelsell TiJrcboda
Kommtlllsryre/scll Gu//spång

---:tf/~
// ~ .
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Taxa enligt tobakslagen
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Antaget av
Kommunfullmäktige
Mariestad 2014-01-27, § 12
Töreboda 2014-02-24, § 16
Gullspång 2014-02-24, § 33
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Taxa enligt tobakslagen
Enligt 19 a § tobakslagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en
kommunal nämnds kostnader för tillsyn över de som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt
tobakslagen (1993:581) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
tobaksvaror.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden
enligt tobakslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas.
4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2012.
5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning

Avgift med anledning av anmälan
8 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av näringsverksamhet med
tobaksvaror tas ut med 1 300 kr.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagd verksamhet som
anmälan avser.

Sida: 4 (4)

9 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet
eller åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften.
Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift enligt 10 § ut för Miljö- och
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

Timavgift
10 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i
varje ärende.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och
byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad
som framgår av 8 § ovan.

Överklagande
11 § Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten.
___________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2014.
Kommunens äldre taxa tillämpas på mål och ärenden som har inletts före denna taxas
ikraftträdande.
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Miljö- och Byggnadsnämnden
Mariestad Töreboda Gullspång
Ank.

2018 -02- O9
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Dnr..

Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Dnr: 2017MA867

Miljö- och byggnadsnämndens bes lut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i Taxa enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och lämnar den vidare till
kommunfullmäktige i MTG-kommunerna för fastställande.
Bakg rund
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten
uppmärksammat att redaktionella ändringar behöver göras i taxa enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Ändringen medför en höjning av
timavgiften från 657 kr till miljötaxans fÖlväntade timavgift 741 kr.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
fmns inge t motiv till att handläggnings tider av samma handläggare har olika
prisnivåer då verksamheten har sa mma kostnader för handläggningen .
I det nya taxeförslaget lyder texten i 10 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt miljö balken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften
då ändringen endast behöver göras i rniljöbalkstaxan.
Underlag för beslut
T jänsteskrivelse upprättad av rniljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2018-01-18,
Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Förslag till Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Expedierats till
Kommunstyrelsen Man'es/ad
Kommunstyrelsen Tiireboda
KommulIstyrelren GH//spållg

Justerande~
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Utdragsbestyrkande

Taxa enligt lag om
elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare
Miljö och Bygg
MTG

Antaget av
Kommunfullmäktige
Mariestad 2017-09-25
Töreboda 2017-09-25
Gullspång 2017-09-25

Taxa enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Enligt 46 § Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får kommunfullmäktige meddela
föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över de som bedriver
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (Prop.2016/17:132) och de föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och där
verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område klagomålet
avser.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt Lag
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen
överklagas.
4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016.
5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden.
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Avgift med anledning av anmälan
8 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare tas ut med 1 314 kr.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagd verksamhet som anmälan avser.
9 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet eller
åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften.

Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift enligt 10 § ut för Miljö- och
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
Timavgift
10 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd handläggningstid
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och
byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter
och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift
ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som
framgår av 8 § ovan.
Överklagande
11 § Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten.
___________________________________
Denna taxa träder i kraft 2017-10-16.
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Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2018
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade i cirkulär 14:12 om nya
regler i kommunallagen om lokalt partistöd. De nya reglerna trädde i kraft den
1 februari 2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018
och innebär följande; Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den
kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett
mandatbundet stöd. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att
fastställa att partistödet under år 2015 ska utbetalas i form av ett grundbelopp
på 2 000 kronor per parti och ett mandatstöd på 5 800 kronor per mandat i
kommunfullmäktige.
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person.
Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta
emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i
fullmäktige från och med 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och
vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att
stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom
granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen
lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Fullmäktige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive en granskningsrapport. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj
2014 att anta Regler för kommunalt partistöd i Töreboda kommun. I Reglerna,
5 §, Årlig utbetalning, stadgas ”Partistöd betalas ut årligen för innevarande
år under första kvartalet efter beslut i fullmäktige. Har redovisning och
granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till

Datum
2018-03-01

Töreboda kommun

KS 2018-00099

kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.”
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2014, § 59 Regler för kommunalt
partistöd Töreboda kommun. I Reglerna finns bara de kompletterande regler
som behövs i förhållande till lagstiftningen. Reglerna i kommunallagen och de
lokala reglerna bildar en helhet som ska ses tillsammans.
I nedanstående tabell redovisas om partierna lämnat redovisning och
granskningsintyg inom föreskriven tid.
Parti

Inkom

Redovisning

Granskningsrapport

Liberalerna i Töreboda

2017-05-24

Ja

Ja

Nej

Nej

Sverigedemokraterna
Töreboda
Moderaterna i
Töreboda

2017-06-07

Ja

Ja

Centerns Kommunkrets i Töreboda

2017-03-03

Ja

Ja

Miljöpartiet de Gröna i
Töreboda

2017-03-07

Ja

Ja

Töreboda
Socialdemokratiska
arbetarkommun

2017-06-15

Ja

Ja

Vänsterpartiet i
Töreboda

2017-03-27

Ja

Ja

Per-Ola Hedberg

Mariana Frankén

kommunchef

kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Partierna i Kf
Ekonomikontoret
Förvaltningssekreterare K Berg
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Kommunfullmäktige

Redovisning av inte färdigberedda motioner och
medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:


Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade
förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte
färdigberetts, bilaga.



Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag
där beredningen tagit längre tid än ett år.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bilaga.
Motioner
Nr 2012/00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor:
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83:
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit med ett
nytt svar på motionen. Utskottet behandlade motionen 2017-05-11, § 40, och
beslutade att informationen har mottagits och att den översänds till
kommunstyrelsen för kännedom. Utskottet efterfrågar en prioriteringsordning
för de olika projekten.
Kommunchefen har lämnat en begäran till fastighetsavdelningen om ett
fullständigare svar på motionen, som innebär en redovisning av
underhållsplanen fördelad på enskilda skolor och förskolor. Underhållsplanen
måste ligga inom budget. Planeringen är att ett konkretare svar ska lämnas till
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde senast xxx 2018.
Nr 2016/290: Motion om kultur:
Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att stärka
kommuninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt
kulturens roll för etablering och inkludering i samhället, bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14, § 232, att ärendet återremitteras till
Utbildnings- och kulturutskottet. Planeringen är att ett nytt svar på motionen
lämnas till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i xxx 2018.
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Nr 2017/33: Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom
utbildningsverksamheten:
Anne-Charlotte Karlsson(S) vill införa verksamhetsvaktmästare inom
utbildningsverksamheten. I motionen yrkas att:
 en utredning görs för att ta fram de fördelar det skulle innebära.
 verksamhetsvaktmästare återinförs i Töreboda kommun.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2017-03-15, § 22, att uppdra åt
barn- och utbildningschefen att utreda frågan. Planeringen är att ett svar på
motionen lämnas till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i xxx
2018.
Medborgarförslag
Rapport om utredningsläget för inte färdigberedda medborgarförslag enligt
bilaga är följande:
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram
och påminner om barnkonventionens betydelse
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36:
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och
kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet
och till utvecklingsutskottet.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå
kommunstyrelsen:
1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet
aktualiseras i kommunens verksamheter.
2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla
verksamhetsområden i syfte att lyfta fram rättigheter enligt
barnkonventionen:
o Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?
o Har unga fått säga sin mening?
o Vilket är vårt syfte?
Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58:
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt
med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och
be dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i vår eller till
hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrättsoch ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.
Kommunledningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt
2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och jag anser
att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i
kommunfullmäktiges svar.
När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har
den inte slutförts. Regeringen föreslår att barnkonventionen inkorporeras i
svensk lag den 1 januari 2020. Propositionen är beräknad till den 20 mars
2018. I arbetet med att göra barnkonvention till lag har Lagrådet avstyrkt
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regeringens förslag. Dock framgår av regeringsförklaringen att arbetet med att
göra konventionen till lag går vidare i Regeringskansliet.
Svaret på medborgarförslaget har försenats. Planeringen är att svarsförslag
ska lämnas till utvecklingsutskottet senast i maj 2018.

Töreboda 2018-03-05

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga: Ärendeförteckning motioner och medborgarförslag
Beslutet ska skickas till:
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
MTG Teknik
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Ärendeförteckning
Nummer

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

2018-00043

2018-01-29

Marco Terenziani

Motion ang. extra belysning i Gjutaren

2018-00032

2018-01-19

Kenneth Carlsson (S)

Motion om att ge utrymme för lokala föreningar och dess medlemmar
i Gjutaren

2018-00010
2017-00408

2017-11-24

Anne-Charlotte Karlsson (S)

lAnsvarig
iPer-Ola Hedberg
iPer-Ola Hedberg

Ansökan om tillstånd till motionslopp på cykel' Viken Runt 2018

e

Motion om att ändra löneutbetalningsdag för anställda i Töreboda

iLars Millberg

kommun

4

2017-00351

2017-10-19

Marco Terenziani

Motion om byggnation av enkla och värdiga bostäder för ungdomar
och äldre med begränsade resurser

2017-00317

2017-09-21

Hans Thorsell (S)

Motion om behov av parkeringsvakt

e

2017-00212

201 7-05-24

Mattias Faleke (V) Therese
Eriksson (V)

Motion om utökade/ändrade öppettider på biblioteken i Töreboda,

Moholm och Älgarås

iMarita Friborg

Anne-Charlotte Karlsson (S)

Motion om att införa verksamhets vaktmästare inom

2017-00033

2017-01-27

Marita Friborg

utbildningsverksamheten
2016-00290

2016-11-28

2012-00186

2012-10-29

Karl-Johan Gustafson

Motion om kultur

Marita Friborg

Motion av Karl-Johan Gustafson om upprustningsplan för förskolor

Marita Friborg

och skolor
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Nummer

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

2018-00082

2018-02-20

Ulf Vallgren

Medborgarförslag om hyllning av Allan Mann

2018-00081

2Cll8-02-20

Ulf Vallgren

Medborgarförslag om snöröjningen

Per-Ola Hedberg

2018-00030

2018-O"l-18

Jan-Erik Rosander

Medborgarförslag: Göra Gjutarens lokaler tillgängliga för ideella
föreningars organisationer och dess medlemmar

Per-Ola Hedberg

2017-00418

20"l7-12-01

Medborgarförslag angående etablering av lekpark och cykelbana i

Dan Harryzon

Kilenområdet
2015-00075

2015-03-17

Britt Uhlin

Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram och
påminner om barnkonventionens betydelse

Tommy Sandberg

