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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 25 september 2017, kl. 18.00-19.50

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne-

Charlotte Karlsson (S), Linn Brfödström (M), Johan Cord (S), Bengt-Åke
Johansson (SD) för Birgit Sporrong, Pernilla Johansson (C), Johan
Jacobsson (S) för Anna-Karin Holgersson, Anne-Marie Lundin (M), Ewa
Ewaldson (S), Therese Göransson (V), Marianne Asp-Henrysson (C),
Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M), Hans Thorsell (S), Göran Johansson
(C), Gunnar Welin (M), Bo Andersson (S), Daniel Nord (C), Marlene Näslin
(M), Gunilla Fransson (L) för Ursula Evje, Jan Karlsson (MP), Berit
Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson
(S), Allan Jakobsson (C) och Magnus Dimberg (M) fr.o.m. § 89

Marita Friborg, t.f. kommunchef, Richard Johansson och Hans Ingbert, RÖS

Övriga närvarande

§ 89 och Mariana Franken, kommunsekreterare

Justerare

Johan Cord (S) och Bengt-Åke Johansson (SD)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 88-104
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Sekreterare
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Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Cord (S)

och Bengt-Åke Johansson (SD).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 5 oktober 2017 klockan
16.00 på kommunhuset.
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Information om Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Richard Johansson och räddningschef Hans Ingbert

informerar om Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

160

Kf§90

Dnr KS 2017/0210

Reglemente för Krisledningsnämnden samt ändring av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullrnäktige antar upprättat förslag till reglemente för
Krisledningsnämnden med de av Krisledningsnämnden föreslagna
ändringarna i §§ 5 och 16.

2. Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente så att de
skrivningar som idag finns om krisledningsnämnd stryks.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun ska enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap vidta vissa krisberedskapsåtgärder. För att stärka kommunernas
arbete med dessa frågor har statlig finansiering tillförts. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och Landsting och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap reglerar i större detalj hur kommunerna ska
arbeta med krisberedskapsfrågorna och hur den statliga finansieringen får
användas.

Länsstyrelserna ansvarar för att följa upp kommunernas krisberedskapsarbete. Det sker dels årligen via skriftlig rapportering och dels via ett besök som görs en gång per mandatperiod. Den 29 mars 2017 gjorde
Länsstyrelsen Västra Götaland ett sådant uppföljningsbesök i Töreboda
kommun. Vid besöket diskuterades framförailt:

- Risk- och sårbarhetsanalys för Töreboda kommun
- Komrnunens styrdokument för krisberedskap inklusive plan för extraordinära händelser

- Kommunens krisledningsnämnd
- Kommunens arbete med geografiskt områdesansvar
- Utbildning och övning inom krisberedskap
- Kommunens rapportering till Länsstyrelsen
- Erfarenheter från övningar och/eller inträffade händelser
- Uppföljning av användning av den statliga ersättningen

Justerare
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Vissa synpunkter framkom vid besöket. De som är av större karaktär tar
säkerhetssamordnaren upp i sin tjänsteskrivelse.
Hanterinq av länsstyrelsens synpunkter

Åndringar i kommunsfyrelsens reglemente samt beslut om reglemente för
krisledningsnämnden

Länsstyrelsens synpunkter föranleder behov av ändringarireglering av
krisledningsnämndens verksamhet. Vid länsstyrelsens besök utgjorde
Utvecklingsutskottet tillika krisledningsnämnd och kommunstyrelsens
reglemente har reglerat krisledningsnämndens verksamhet. Detta behöver
ändras då krisledningsnämnden inte kan vara en tillika funktion för
Utvecklingsutskottet.
Säkerhetssamordnare Per Ahlström har därför upprättat förslag till ett
särskilt reglemente för Krisledningsnämnden och föreslår att de skrivningar som idag finns i kommunstyrelsens reglemente avseende
Krisledningsnämnd stryks. Säkerhetssamordnaren föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reglemente
för Krisledningsnämnden samt ändring i reglemente för kommunstyrelsen.

Krisledningsnämnden föreslog vid sammanträde den 14 juni 2017 två
ändringar i reglementet;
5 § Aweckling av verksamhet
Krisledningsnämnden, första ordet i första stycket, ersätts med kommunstyrelsen. Texten ändras till;

"Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att

verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår
de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd."

16 § Ersättare för ordföranden

En ny mening tilläggs första stycket "Om ledamöterna har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldsta ledamoten fullgöra ordförandens uppgifter."
Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Per Ahlströms tjänsteskrivelse den 23 maj 2017

med förslag till reglemente för Krisledningsnämnden
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 105
Krisledningsnämndens protokoll den 14 juni 2017, § 3
Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017, § 214
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

162

forts. Kf § 90

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för
Krisledningsnämnden med de av Krisledningsnämnden föreslagna
ändringarna i §§ 5 och 16.
Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente så att de
skrivningar som idag finns om krisledningsnämnd stryks.
*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Länsstyrelsen
Kommunchefen
Säkerhetssamordnarna
Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Dnr KS 2017/0231

Köp av fastigheten Töreboda Gullkragen 4
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige köper fastigheten Töreboda Gullkragen 4 av

VänerEnergi AB för 1 krona och på villkor i övrigt som kommunstyrelsen
äger bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapitai.
Sammanfattning av ärendet

Förslag till avtal om överlåtelse av fastigheten Töreboda Gullkragen 4 föreligger. Enligt avtalet överlåter VänerEnergi AB fastigheten Töreboda
Gullkragen 4 till Töreboda kommun för en köpeskilling av 1 krona. Tillträdesdag är den 1 oktober 2017.
Beslutsunderlag

Förslag till avtal om överlåtelse av fastigheten Töreboda Gullkragen 4
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 114
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 252
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige köper fastigheten Töreboda Gullkragen 4 av

VänerEnergi AB för 1 krona och på villkor i övrigt som kommunstyrelsen
äger bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.
Kommunstyrelsen beslutade vidare, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att godkänna upprättat förslag till avtal.
Förslag till beslut på sammanträdet

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

Plan- och exploateringschefen
Administrativ assistent K. Roslund Berg

Justerare
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Dnr KS 2017/0180

Detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda
Lilla Börstorp 4, Antagandehandling juli 2017.
Sammanfattning av ärendet

Fastigheten är, och har under flera år på grund av brand varit obebyggd.
Fastighetsägaren önskar bygga ett nytt småhus men byggrätten är inte tillräcklig i gällande detaljplan.
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Lilla Börstorp 4 under perioden 15 maj - 5 juni 2017.

Plan- och exploateringschefen skriver att detaljplanen har varit föremål
för samråd som godkänts av alla berörda. Plan- och exploateringschefen
föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Töreboda Lilla
Börstorp 4, Antagandehandling juli 2017.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med bilaga, Samrådshandling
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 80

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli20l7 med bilagorna, Antagandehandling juli 2017 och Samrådsredogörelse juli 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 115
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 253
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda
Lilla Börstorp 4, Antagandehandling juli 2017.

7usterare
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0251

Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Kommunfutlmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt miijö- och byggnadsnämnden att, för
Töreboda kommuns del, utföra kommunens uppgifter enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat
förslag till taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, bilaga.
3. Med hänvisning till ovanstående ska mi5ö- och byggnadsnämndens
reglemente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har fått ett nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och
deras påfyllningsbehållare enligt en ny tag som Riksdagen beslutade om
den 17 maj 2017. Riksdagen antog den 17 maj 2017 regeringens proposition 2016 /17:132 en Lag om e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare
som gäller från och med den 1 juli 2017. De nya reglerna är till övervägande delen en anpassning till EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv.

Den nya lagen innebär en reglering av marknaden för e-cigaretter med tillbehör som i stort sett korresponderar mot nuvarande Tobakslag. Kommunerna ska svara för den omedelbara tillsynen 26 § och ta emot anmälan
om försäljning enligt 20 §. Kommunerna ska också få sanktionsmöjligheter
(förelägganden och förbud) enligt 31-32 §§ och möjligheter till kontrollköp enligt 37 §. Samverkan mellan myndigheter, främst kommunen och
polisen, regleras också.

Kommunfullmäktige har att besluta om vilken nämnd som ska ansvara för
arbetsuppgifterna enligt den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska
tas ut.

Justerare
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Miljö- och byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning enligt Tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv. Försäljning till konsument av dessa produkter sker oftast på
samma försäljningsställen som tobaksprodukter och lagstiftningen är i det
närmaste identisk. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är
naturligt att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att hantera dessa
frågor inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet.
Enligt 46 § får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt 20 §. E-cigaretter utgör en ny, egen grupp av produkter
med egen lagstiftning. Detta betyder att anmälan, egenkontrollprogram,
registrering och tillsyn ska hanteras för sig. Eftersom lagstiftning och uppdraget är så likt det som gäller för tobaksförsä5ningen är det optimalt att
taxan blir identisk med den för tobakslagen. Tillsynen kommer dock i stor
utsträckning att kunna samordnas med tobakstillsynen vilket ger lättnader i tidsåtgången vid tillsyn.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2017 föreslå kommunfullmäktige i de tre kommunerna besluta följande:
a) Miljö- och byggnadsnämnden ska utföra kommunens arbetsuppgifter
enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

b) Faststälia taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag.
c) Med hänvisning till ovanstående ska miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.
Beslutsunderlag

Regeringens förslag till lagtext, proposition 2016 / 17 :132
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 13 juni 2017, § 82 med förslag till taxa
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 124
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 254
Kommunsf.rrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att, för
Töreboda kommuns del, utföra kommunens uppgifter enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
*
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Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat
förslag till taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, bilaga.
Med hänvisning till ovanstående ska miljö- och byggnadsnämndens
reglemente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.
BilagaKf§93/17

Expedieras till;
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunchefen
Ekonomikontoret

lnformations- och turistchef A-K. Kjellberg
Kommunsekreterare P. Andersson

Personalsekreterare J. Wikström
Administrativ assistent K Roslund Berg
Sekreteraren

Justerare
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Taxa enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (förslag)
Enligt 46 S Lag om elektroniska cigaretter och påf5runadsbehåuare fåt kommunfullmäktige meddela föreski'ifter om avgift föt en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över de som bedrivet
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehåuate.
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäuer avgifter föt Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt Lag
om elekttoniska cigarettet och påf5runadsbehåuare (Prop.20l6/ 17:132) och de föresföftet som
meddelats med stöd av lagen.

2 % Avgiftssk71dig Åt den som bedtiver anmälningspliktig föi:sffljning av elektroniska cigarettei:
och påfyunadsbeMuare.
3 % Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som sker med anledning av klagornål som visat sig vara obefogat och där vatksamhetsutövaren samtidigt hai? uppfyllt ktavet på egenkonttou inom det område klagomålet avsei:.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt
Lag om elektroniska cigarettet och påfyllnadsbeMuare ellet föresföftei: meddelade med stöd
av lagen överklagas.
(

4 F:3 Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvai:at de tolv senaste
månadetnas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räföat fram till den 1 oktobet året före
avgiftsåtet. Basmföad föt indexuppräkning är oktober mföad 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 ellet i täkning

Avgift med anledning av anmälan
8 § Avgift för handiäggning med anledning av anmälan av fötsäljning av elektroniska cigatetter
och påfyunadsbehfflare tas ut med 1314 kt.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagd verksamhet som anmälan
avser.

9 % Om det i beslut i antnälningsärende föroi:dnas att besiktning ska ske av den verksamhet eller
åtgätd beslutet avser, i?ngår kostnaden Ei5r en sådan besiktning i den fasta avgiften.
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Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfaaue, tas timavgift enligt 10 S ut för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
Timavgift
10 § Vid tillämpningen a.v denna taxa är avgiften 657 ]-a:onot per tirnme nedlagd handläggningstid
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förMuande till nedlagd handläggningstid i vai:je ärende.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miliö- och byggnadsnämnden har använt för inläsning av ätendet, kontakter med pai:tei:, samråd med expetter och
myndigheter, inspektioner, resot, revisionet och konttouer i övtigt, beredning i övrigt i ätendet
samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid.
Timavgift tas ut för vatje påbötjad halv tirnme nedlagd handläggningstid.
För inspektionet, mätningar och andra kontrouer som utföi:s vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyåtsafton, påskafton, rnidsommatafton euer helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånget otdinatie timavgift.
Äv('Eten ska etläggas a'sr den som bedrivet verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som
framgår av 8 § ovan.

Överklagande
11 § Beslut om avgift övetklagas hos föjvaltningsrätten.
Denna taxa trföei? i kraft den xx 2017.
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Kf§94

Dnr KS 2017/0034

Besvarande av motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för
kommuninvånare som är 75 år och äldre
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om att införa kostnadsfri kollektivtrafik inom Töreboda kommun för kommuninvånare som är 75
år och äldre.

2. Kommunfullmäktigeuppdraråtkommunstyrelsenattinföradenkostnadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre

från och med den 1 januari 2018. Pengar har upptagitsi förslaget till
2018 års budget.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75 år och äldre, bilaga.
I motionen yrkas att man undersöker hur man praktiskt ska gå tillväga för
att införa detta och att man kommer tillbaka med ett kostnadsförslag som
ekonomiberedning/kommunfullmäktige kan ta ställning för.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 10
Utvecklingsutskottets protokoll denl5 mars 2017, § 50
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 103
Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017, § 212
Västtrafik AB:s kalkyl för fria resor för seniorer inom Töreboda kommun
den 17 juli 2017
Västtrafik AB:s e-postmeddelande den 5 september om seniorkort med
avgift

Trafikhandläggaren föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen om att införa kostnadsfri kollektivtrafik inom

?Justerare
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Töreboda kommun för kommuninvånare som är 75 år och äldre. Den kostnadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre in-

förs 2019 och en engångsavgift införs med 120 kronor för uttag av seniorkort.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

Kommunfullmäktige bifaller motionen om att införa kostnadsfri kol-

*

lektivtrafik inom Töreboda kommun för kommuninvånare som är 75
år och äldre.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att införa den kost-

*

nadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre

från och rned den 1 januari 2018. Pengar har upptagitsi förslaget till
2018 års budget.
En avgift på 120 kronor införs för uttag av seniorkort.

*

Kommunstyrelsen beslutade vidare, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att uppdra åt kommunledningskontoret att
införa den kostnadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75
år och äldre från och med den 1 januari 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Anne-Charlotte Karlsson (S): Den
tredje punkten i kommunstyrelsens förslag till beslut stryks. I övrigt bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Bengt Sjöbergs (M) yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar Bengt
Sjöbergs (M) yrkande.
Bilaga Kf § 94/17

Expedieras till;
Väst-Trafik
Kommunchefen

Trafikhandläggaren
Ekonomikontoret

Informations- och turistchef A-K. Kjellberg

Justerare
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Motion att våra kommuninvånare som är +75 ska kunna åka med
kollektivtrafiken inom kommunen kostnadsfritt

l ett flertal av Skaraborgskommuner har man sedan ett antal år tillbaka

Iåtit sina äldre åka fritt inom kollektivtrafiken inom sin egna kommun.
Jag tycker nu att det är dags att Töreboda kommun följer efter detta
och irif6r detsammaivår kommun.

Fördelarna är många vittnar man om i de kommuner som infört detta.

Med hänvisning till detta yrkar jag :

Att man undersöker hur man praktiskt ska gå tillväga för att införa detta
Att man kommer tilfbaka med ett kostnadsförsiag som
ekonomiberedning/kommunfullmäktige kan ta stälining för
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Kf§95

Dnr KS 2016/0321

Besvarande av motion om webbsändning, radiosändning samt
streaming av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunstyrelsens
beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag till webb- och radiosändning
med ?jud av kommunfullmäktiges sammanträden. I uppdraget ingår att
lämna förslag till finansiering. Kommunstyrelsen beslutade vidare att frågan tas upp till behandling i samband med budget 2018.
Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) har lämnat in en motion om
webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges
sammanträden, bilaga. I motionen yrkas att;
kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas och finnas tillgängliga på Töreboda kommuns hemsida,
webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdning och strömmande lyssning för smartphones, surfplattor, och mot*

*

svarande,
*

*

webbsändningen ska omfatta Ijud och bild,
webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens
?judanläggning förklarats godkänd samt sessionssalens möblering
setts Över.

Kostnaden för detta tas från kommunfullmäktiges egen budget vilken
eventuellt kan behöva utökas för detta ändamål.

'?Justerare

fö" z ivÅY

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-0 9-2 5

172

forts. Kf § 95
Turist- och informationschefen och kommunchefen föreslår kommunsty-

relsen besluta följande;
Motionen angående webbsändning, radiosändning, samt streaming av
kommunfullmäktiges sammanträden avslås på grund av ekonomiska
*

skäl.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om webb- och
radiosändning med ?jud. I uppdraget ska ingå förslag till finansiering.

*

Sarnmanfattningsvis finns det olika sätt att genomföra webbsändning på:
* Webbsändning kan göras med hjälp av fast eller rörlig videoutrustning.
Erfarenheter visar att rörlig utrustning och tekniker skapar möjlighet
till bra kvalitet och flexibilitet.

För att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden krävs en bra
?judanläggning, öppen internet-förbindelse och struktur för mötet, samt
användning av mikrofon.
Webbsändningstjänsten konverterar programmet till en strömmande
media, att sändningen blir tillgänglig för lyssnare via smartphones och

*

0

surfplattor.

Investering för webbsändning som omfattar ?jud och bild beräknas till
cirka 250 000 kronor. Den årliga driftkostnaden beräknas till 200 000 kronor. Vare sig investering eller driftkostnad ryms inom 2018 års budget.
Beslutsunderlag

Kommunfulimäktiges protokoll den 19 december 2016, § 144
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 31
Turist- och informationschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse den
10 juli 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 125
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 256
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunstyrelsens
beslut.

Bilaga Kf § 95 /17

Expedieras till;
Kommunchefen
Turist- och informationschefen
IT-chefen
Ekonomikontoret

Ekonomiberedningen

'?Justerare
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kommunfullrnäktiges sammanträden.

En fömtsättning 'f'ör folkstyre är att folket kan skaffa sig information som underlag för sina
val.

Det är ytterst viktigt att politiken finns tillgänglig när medborgaren har möjlighet att födel av
den.

D.v.s. om medborgarna inte har möjligheten att besöka kommunfullmäktige ska kormnunen
kunna erbjuda att sarmnanträdet finns tillgängligt ändå.

På så vis tror vi dels att intresset att engagera sig politiskt ökar sarnt att vi sförker fullrnäktiges
rokl och dessutom kan våra komrnuninvånare fa insyn i den politiska debatten.
Om man tittar på våra samarbetskommuner Mariestad och Gutlspång så ligger de steget före
oss och sänder redan via webb och radio, nu tycker vi att det är Törebodas mr och föreslår
därför

ÅTT :

* kormnunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas och finnas tiltgängliga på Törebodas
kommuns hemsida

* webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdning och strömmande
lyssning för smartphones, surfplattor och motsvarande.
* webbsändningen ska omfatta ljud- och bild
* webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens Ijudanläggning förklarats
godkänd samt sessionssalens möblering setts över.
Kostnaden för detta fös från kommunfullrnäktiges egen budget vilken ev kan behöva utökas för
detta ändamåL, i sann demokratisk anda.
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Kf§96

Dnr KS 2017/0135

Besvarande av motion om att kommunen 't6rvärvar fastigheten
med den gamla biografen Röda Kvarn med mera
Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för att få klarhet i om det finns en privat intressent
eller inte.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Faleke (V) och Therese Erikson (V) har lämnat in en motion om att
kommunen förvärvar fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn
med mera, bilaga.
I motionen yrkas att kommunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och varsamt renoverar och anpassar den så att lokalen kan nyttjas
till teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. I förslaget ingår också tillgänglighetsanpassning av lokalen samt att kommunen ställer fastigheten till förfogande för kommuninvånarnas kulturelia
aktiviteter.

Utvecklingsutskottet beslutade den 12 april 2017 att remittera motionen
till Utbildnings- och kulturutskottet för utredning och yttrande och till
Törebodabostäder AB för yttrande senast den 2 augusti 2017.
Törebodabostäder AB skriver att de har besökt fastigheten då den även
innehåller en bostad. Bedömningen är att bolaget inte kan renovera och
skapa en hyreslägenhet med en hyra som är rimlig, på grund av fastighetens nuvarande skick och 5udproblematiken från biograflokalen.
Törebodabostäder ser ingen möjlighet att skapa en sund ekonomi för fastigheten och deras svar på förfrågan blir därför nej. Om kommunen beslutar att förvärva fastigheten är Törebodabostäder öppna för en diskussion
kring förvaltningen av fastigheten alternativt ägande med full kostnadstäckning från kommunen.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2017, § 41
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 73
Törebodabostäder AB:s yttrande den 9 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 126
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 257
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Komrnunfullmäktige avslår motionen om att kommunen förvärvar fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn med mera då det finns en privat intressent.

Förslag till beslut på sammanträdet

Therese Göransson (V) : Ärendet återremitteras för att få klarhet i om det
finns en privat intressent eller inte.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer förslagen om ska ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras mot varandra och finner att kommunfullmäktige avgör
ärendet idag.
Omröstning begärs. Kornrnunfullmäktige godkänner föijande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.
Omröstningsresultat

Med 17 ja-röster för att ärendet avgörs idag och 12 nej-röster för yrkandet
om återremiss, återremitteras ärendet enligt kommunallagen 5 kapitlet
36 § (Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.), se omröstningsbilaga,
bilaga b.
Bilaga a och b Kf § 96 / 17

Expedieras till;
Sekreteraren

?Justerare
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Motion om Röda kvarn

Till ett levande ku!turliv hör möjligheten att nyttja lokaler för att utöva denna kultur i. Töreboda har
en garnrnal biograf, Röda Kvarn, som inte varit öppen för allrn?ä'tföeten de senaste åren. Nu finns en
möjlighet att kom?tnunen skulle kunna förvärva samt varsamt renovera fastigheten och anpaSSa den
så att lokalen kan nyttj as till teaterföreställningar, konserter, filrnvisningar, möten och kurser. Till
detta hör självklart också tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade.
Detta skulle innebära ett stort lyft för kulturlivet i Töreboda samtidigt som det skulle yara värdefultt
att bevara en unik byggnad i centrum.
Vi yrkar därför att

kornrnunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enliot, ovan
kormnunen ställer fastigheten till förfogande för kommuninvånamas kulturella aktiviteter

Vänsterpartiet Töreboda
Genorn
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ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

X

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)

x

Linn Brandström (M)

x

Johan Cord (S) '
Birgit Sporrong (SD) ,

X

Bengt-Åke Johansson (SD)

Pernilla Johansson (C)

x
x

Anna-Karin Holgersson (S) ' Johan Jacobsson (S)
Anne-Marie Lundin (M)

x
x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)

x

Ingmar Andhill (S)

x

Mikael Faleke (M)

x

FRANVARANDE

Peter Sporrong (SD)
Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

x

FRANVARANDE

Linda Ludvigsson (S)
Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Gunilla Fransson (L)

Ursula Evje (L)
Jan Karlsson (MP)

x
x

Berit Bergman (S)

x

Marco Terenziani (SD)

x
x

Kenneth Carlsson (S)

x
l

Mattias Faleke (V)

Allan Jakobsson (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
17
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Kf§97

Dnr KS 2016/0269

Besvarande av motion om normalladdning av elfordon, Macken
flyttar hem
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige anser motionen om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem besvarad med tekniska nämndens och
Törebodabostäder AB:s yttranden samt kommunstyrelsens beslut.
2. Frågan om pengar till laddboxar för komrnunala fordon tas upp till behandling i samband med förslaget till reviderad budget 2018.
Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem, bilaga. I motionen yrkas;
*

att laddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade,

*

att kommunen ska verka för att Törebodabostäder AB inrättar ladd-

*

platser för elfordon till bolagets hyresgäster och
att kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till laddplatser för elfordon i Töreboda kommun.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 att remittera motionen till tekniska nämnden, Törebodabostäder AB och kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 26 april 2017.
Utvecklingsutskottet uppdrog vidare åt kommunledningskontoret att ta
frarn en plan eller modell för hur kommunen kan genomföra motionens
förslag.
Tekniska nämnden beslutade den 16 maj 2017 att lämna följande yttrande: "För de fordon som tekniska nämnden ansvarar för är endast något
enstaka fordon än så länge i behov av en plats för laddning men behovet
kommer med tiden säkerligen att öka och då avser tekniska nämnden säkerställa att det också finns möjligheter till att ladda dessa på lämpliga
platser. Tekniska kan också vara behjälplig övriga kommunala verksamheter att anlägga/installera laddningsutrustning på kommunal mark, men

Utdragsbestyrkande
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endast vara behjälpliga som en rådgivande instans vid installationer på
andra platser."
Törebodabostäder AB meddelar i yttrande den 8 juni 2017 att bolaget följer utvecklingen och avser att ta fram platser när behoven uppkommer. l
första hand förbereds möjligheter i samband med nybyggnation.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2016, § 105
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 234
Tekniska nämndens protokoll den 16 maj 2017, § 100
Törebodabostäders yttrande den 8 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 127
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 258
Kommun«Ayrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige anser motionen om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem besvarad med tekniska nämndens och
Törebodabostäder AB:s yttranden samt kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till kommunledningskontoret att lämna förslag på hur frågan om att initiera en diskussion med bostadsrättsföreningar och privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra
tillgång till laddplatser för elfordon i Töreboda kommun kan hanteras.
Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Nord (C); Frågan om pengar till laddboxar för kommunala fordon
tas upp till behandling i samband med förslaget till reviderad budget 2018.
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer bifall eller avslag på Daniel Nords (C) tilläggsyrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Bilaga Kf§ 97/17

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Törebodabostäder AB

Plan- och exploateringschefen
Ekonomiberedningen
Näringslivs- och kommunutvecklaren

Kommunchefen

Ekonomikontoret
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MA(KEN FtYTTAR HEM

Motion om infrastruktur för normalladdning av elfordon
Ett eldrivet fordon ska till största del laddas vid det hem eller den yerksamhe?

som fordonet är stationerat. För att sådan laddning ska kunna utföras på ett

enke)t och säkert sätt krävs tillgång till en så kaHad laddbox. Att laddaaful!tfrån

en laddbox tar metlan 1 till 12 timmar beroende på laddeffekt och batteristorlek.
Utrustningen kostar mellan 5000-12000 kr per laddplats.

Töreboda kommun har nyligen fattat beslut om att införa laddfordon i sina

verksamheter. För att det ska bli verklighet krävs att laddboxar installeras på de
ptatser där kommunala fordon finns stationerade.

En villaägare kan själv enkelt fatta beslut om att instaltera en laddbox. Boendei
hyres- eller bostadsrätt är istä)let beroende av att motsvarande tjänst erbjuds av
hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen. Här kan Töreboda kommun göra
skitlnad genom sitt bostadsbolag Törebodabostäder samt diskussion med enskilda
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.
Vi fi'reslår därmed:
att
att

laddboxar instaiteras där kommunala Tordori finns stationerade

kommunen ska ver!<a för att Törebodabostäder inrättar laddplatser för
elfordon till bolagets hyresgäster

att

kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och

privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till
laddplatser för e!fordon i Töreboda kommun

Töreboda 2016-10-30

Centerpartiet i Töreboda genom

Daniel Nord
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Kf§98

Dnr KS 2017/0015

Besvarande av medborgarförslag om byte av kommunens
advents-/Ijusdekorationer
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om byte av kommunens
advents- /5us-dekorationer och uppdrar till tekniska nämnden att, i samråd med kommunledningskontoret, byta ut kommunens advents- och juldekorationer i god tid före l:a advent. Pengarna 130 000 kronor tas från
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om byte av kommunens advents/?jus-dekorationer. Det föreslås att kommunens advents- och juldekorationer byts ut. I fjol var till exempel belysningen i torggranen trasig stora
delar av tiden.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28
juli 2017.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 29 juni 2017 att lämna
följande yttrande: Tekniska nämnden rekommenderar Töreboda kommun
att tillstyrka medborgarförslaget då befintliga ?jusdekorationer är undermåliga. Utredningen som gjorts påvisar ett investeringsbehov om 70 000150 000 kronor beroende på ambitionsnivå. Tekniska nämnden överlåter
till Töreboda kommun att besluta om ambitionsnivå och hur finansiering
ska ske.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 12
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 52
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 29 juni 2017, § 176
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 128
Kommunst37relsens protokoll den 6 september 2017, § 259
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om byte av kommunens
advents-/?jus-dekorationer och uppdrar till tekniska nämnden att, i samråd med kommunledningskontoret, byta ut kommunens advents- och jul-

dekorationer i god tid före l:a advent. Pengarna 130 000 kronor tas från
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Therese Göransson (V) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Ekonomik0nföret

Justerare
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Kf§99

Dnr KS 2017/0014

Besvarande av medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet
Galaxen

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kornmunfullmäktige anser medborgarförslaget om belysning vid fritidshemmet Galaxen besvarat med de åtgärder som kommer att vidtas. I samband med att den sist beställda modulen färdigställs kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras. En ny belysningspunkt kommer att monteras på den östra delen av parkeringen och den västra delen
av parkeringen kommer att förstärkas i samband med gång- och cykelvägens utbyte till LED-belysning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om belysning vid fritidshemmet
Galaxen. Det föreslås att belysning sätts upp på parkeringen vid fritidshemmet.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 rnars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28
juli 2017.
Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget. Fastighetsavdelningen har
utrett ärendet och kommit fram till följande:
Belysningen är idag monterad i enlighet med personalens önskemål, inga
andra synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen
färdigställs så kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras och en ny belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen, den västra kommer att förstärkas i samband med GC-vägens utbyte
till LED.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 13
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 53

'?Justerare

?» zi'7'

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

180

forts. Kf § 99

Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 142
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 129
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 260
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om belysning vid fritidshemmet Galaxen besvarat med de åtgärder som kommer att vidtas. I samband med att den sist beställda modulen färdigställs kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras. En ny belysningspunkt kommer att monteras på den östra delen av parkeringen och den västra delen
av parkeringen kommer att förstärkas i samband med gång- och cykelvägens utbyte till LED-belysning.

Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2017/0046

Besvarande av medborgarförslag om ny utsmyckning i
Kyrkdammen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om ny utsmyckning i
Kyrkdammen då Verksamhet teknik genomfört de åtgärder som önskades
i medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om ny utsmyckning av Kyrkdammen.
Det föreslås att den vattensprutande sälen i Kyrkdamrnen på kyrkans
östra sida, vilken varit borta sedan många år, ersätts med en ny säl.
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28
juli 2017.
Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå kommunfullmäktige i Töreboda att besluta:
Kommunfullmäktige konstaterar att Verksamhet teknik har genomfört de
åtgärder som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed
besvarat.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 23
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 54
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 141
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 130
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 261
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om ny utsmyckning i
Kyrkdammen då Verksamhet teknik genomfört de åtgärder som önskades
i medborgarförslaget.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden

Justerare
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Dnr KS 2017/0055

Besvarande av medborgarförslag om kommunal tvättanläggning
för bilar i Töreboda

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda med motiveringen att en sådan anläggning
som är till för kommuninvånare och turister inte är en kommunal angelägenhet och kan lösas på kommersiella grunder.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda. Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att
man ska göra detta på avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är
i dag finns ingen sådan anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför
att kommunen utreder om det skulle vara lämpligt att bygga en anpassad
tvättplats för bilar i Töreboda. Med en strategisk placering av denna skulle
man kunna anse att det är en bra service både för kommunens invånare

och för de sommarturister som kommer varje år med husbilar och husvagnar.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande och till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 28 juli 2017.
Verksamhet miljö- och bygg anser att det är ett bra förslag att en så kallad
"gör det själv hall" startas i Töreboda, i kommunal regi eller privat regi.
Det stämmer att "Miljökrav på fordonstvätt - Mariestad Töreboda
Gullspång", antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 anger att
bilen inte ska tvättas på gatan utan i en gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt. Installation av en ny sådan anläggning ska uppfylla ovanstående riktlinjer.
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Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå att kommunfullmäktige i Töreboda avslår medborgarförslaget med motiveringen att en
tvättanläggning för bilar som är till för kommuninvånare och turister inte
är en kommunal kärnverksamhet.

Verksamhet teknik har handlagt ärendet och rekommenderar inte att
kommunen anlägger och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då detta inte kan anses vara en kommunal kärnyerksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 24
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 55
Miljö- och Byggnadsförvaltningens yttrande den 24 mars 2017
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 140
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 262
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda med motiveringen att en sådan anläggning
som är till för kommuninvånare och turister inte är en komrnunal angelägenhet och kan lösas på kommersiella grunder.

Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden

Mi5ö- och byggnadsnämnden
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Dnr KS 2015/0026

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2018; 29 / 1, 26/2,
26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 24/9, 15/10 (nya fullmäktige), 29/10, 26/11 och
17/12 klockan 18.00.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunsekreterare Mariana
Franken har upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider under
2018 för kommunfullmäktige. De föreslår att kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2018; 29 /1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6,
24/9, 15 /10 (nya fullmäktige), 29 /10, 26/11 och 17/12 klockan 18.00.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges ordförandes och kommunsekreterare Mariana
Frankens tjänsteskrivelse denl4 augusti 2017

Expedieras till;
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Ekonomichefen
Presidiet

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kontaktcenter
Kommunsekreterarna

Mi5öingenjör T,. Klingborn
Förbundssekreterare HJan
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Dnr KS 2017/0317

Motion om behov av parkeringsvakt
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Hans Thorsell (S) har lämnat in en motion om behov av parkeringsvakt, bilaga. I motionen yrkas att kommunen snarast utreder kostnaden för att köpa
tjänster för parkeringstillsyn och att avgift för felparkering på till exempel
handikapplats fastställs.
Bilaga Kf§ 103/17

Expedieras till;
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

Justerare
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Behov av parkeringsvakt - rnotion
Vid sammanträdet med Tillgänglighetsrådet den 18 september 2017 diskuterades åter vilka

åtgärder som måste vidtagas för att bilister i 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 trafikregler i tätorten, varBr 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
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Dnr KS 2014/154

Anhållan om entledigande från samtli7a kommunala uppdrag och
fyllnadsval till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden
samt Framtidsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och anhåller hos
Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning.

2.

Kommunfullmäktige utser Peter Granath (S) till ersättare av kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.

3.

Kommunfullrnäktige utser Karin Arvidsson (S) till ersättare av mi5öoch byggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden.

4.

Kommunfullmäktige utser Ulf Andersson (S) till ledamot och vice ordförande i Framtidsberedningen för resterande del av mandatperioden.

5.

Frågan om fyllnadsval till Vård- och omsorgsutskottet överlämnas till
kommunstyrelsen för handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Linda Ludvigsson (S) anhåller i skrivelse den 22 augusti 2017 om entledigande från samtliga politiska uppdrag. Linda Ludvigsson (S) har följande
uppdrag;
* ledamot av kommunfullmäktige
* ledamot och vice ordförande i Framtidsberedningen
@ ersättare av kommunstyrelsen
* ersättare av Vård- och omsorgsutskottet
* ersättare av miljö- och byggnadsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Peter Granath (S) utses till ersättare av kommunstyrelsen, Karin Arvidsson (S) utses till ersättare av miljö- och
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byggnadsnämnden och Ulf Andersson (S) utses till ledamot och vice ordförande i Framtidsberedningen.
Expedieras till;
Linda Ludvigsson
Länsstyrelsen
Peter Granath (S)
Karin Arvidsson (S)
Ulf Andersson (S)
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Framtidsberedningen
Lönekontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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