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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 24 april 2017, kl. 18.00-19.50

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Jörgen Karisson (M) för Linn Brandström, Agneta

Bakir (S) för Johan Cord, Bengt-Åke Johansson (SD) för Birgit Sporrong,
Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M),
Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar
Andhill (S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran
Johansson (C), Gunnar Welin (M), Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S),
Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M), Ursula Evje (L), Jan Karlsson (MP), Berit
Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Lars-Göran Asp (V) för Mattias Faleke,
Kenneth Carlsson (S), Sven Olsson (C) för Allan Jakobsson och Magnus
Dimberg (M)
Övriga närvarande Per-Ola Hedberg, kommunchef, Helena Trolläng, polisområdeschef § 46 och
Mariana Franken, kommunsekreterare

Justerare

Kenneth Carlsson (S) och Magnus Dimberg (M)
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Kf§45

Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kenneth
Carlsson (S) och Magnus Dimberg (M).

Det tillkännages, att protokollet justeras den 2 maj 2017 klockan 16.00
på kommunhuset.
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Kf§46

Information om polisens arbete
Sammanfattning av ärendet

Polisområdeschef Helena Trolläng informerar om polisens arbete.
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Kf§47

Dnr KS 2016/0053

Uppföljning av medborgariöfte i Töreboda kommun 2016
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att anta upprättat förslag till
medborgarlöfte i Töreboda kommun 2016.

Sedan mars 2016 har Töreboda kommun och Polismyndigheten ett gemensamt föfte till medborgarna i kommunen. I medborgarlöftet framgår att polisen och kommunen ska samarbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Töreboda kommun. Särskilt fokus för medborgarlöftet har varit
problemet med påverkade förare i trafiken.
Polisens arbete har i huvudsak bestått av riktade trafikinsatser. Resultatet av

insatserna är 67 fall av olovlig/grov olovlig körning, 36 anmälningar om rattfylleri/drograttfylleri samt 38 fordon tagna i beslag enligt trafikbrottslagen
(TBL) § 7.

Kommunens arbete har bestått i att erbjuda hjälp till de individer som vill ta
sig ur kriminalitet eller missbruk. Detta arbete är svårt att mäta och effekten
syns troligen först på sikt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 94

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 16 januari
2017 med bilagorna Uppfö5ning av medborgarlöfte 3anuari-december,
Töreboda och Uppföljning medborgarlöfte

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 35
Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 86

Polisen och Töreboda kommun, Affisch, "Så har vi uppfyllt vårt löfte" den 21

april 2017
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forts. Kf § 47

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att ärendet tas upp på kungörelsen tiil
kommunfullmäktiges aprilsammanträde.
Expedieras till;
Polismyndigheten
Säkerhetssamordnarna

Utdragsbestyrkande
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Kf§48

Dnr KS 2017/0067

Namn på nya gator i Gastorp och Kanalparken
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer namnet på den nya gatan i
Gastorpsområdet till Sadelgatan, bilaga.

2. Kommunfullmäktige fastställer namnen på de nya gatorna i Kanalparken
till Thunbergs gränd och von Platens gränd, bilaga.
3. Kommunfullmäktige föreslår Törebodabostäder AB att på lämpligt sätt

och på lämplig plats i Kanalparken informera orn Baltzar von Platen och
Daniel Thunberg.
Sammanfattning av ärendet
Gastorp

Namn på omkringliggande gator har namn som knyter an till lantbruk såsom
Slåttergatan, Stallgatan med mera. Gatan ligger i kvarteret Hästen varför planoch exploateringschefen anser att Sadelgatan är ett lämpligt namn.
Kanalparken

Infartsgatan är namnsatt i laga kraftvunnen deta5plan och har namnet
Kanalparksgatan. Plan- och exploateringschefen föreslår att Tvärgatorna får
namn som knyter an till personer med koppling tiil Göta kanal.
Thunbergs gränd; En av företrädarna för den nya kanaltekniken var slussbyg-

garen Daniel Thunberg från Trollhätte Kanalverk. Han fick uppdraget 17B4
att lägga fram ett nytt kanalförslag, för hela sträckan Vänern-Östersjön.
von Platens gränd; Första gången von Platen kom i kontakt med kanalbyg-

gande var 1795 då han såg arbetena på Trollhätte kanal. 1806 utgav han sin
"Avhandling om Canaler genom Sverige med särskilt avseende å Wenerns

sammanbindande med Östersjön". Von Platen stödde allt väsentligt Daniel
Thunbergs förslag till Göta kanal från 1784. Med järnvilja arbetade han på att
få till stånd Göta kanal som en självklar fortsättning på Trollhätte kanal, invigd år 1800. 1808 fick han kung Gustav IV Adolfs stöd i att ?företaga och fullborda det riksgagneliga arbetet".
Justerare
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forts. Kf § 48
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 39
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2017, § 108
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfulimäktige fastställer namnet på den nya gatan i
Gastorpsområdet till Sadelgatan, bilaga.
Kommunfullmäktige fastställer namnen på de nya gatorna i Kanalparken
till Thunbergs gränd och von Platens gränd, bilaga.
*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Thorsell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige
föreslår Törebodabostäder AB att på lämpligt sätt och på lämplig plats i
Kanalparken informera om Baltzar von Platen och Daniel Thunberg.
Beslutsgång för tilläggsyrkandet
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Hans Thorsells
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Bilaga Kf § 48 /17

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Mi5ö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Törebodabostäder AB
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Dnr KS 2015/0124

Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner de av kommunstyrelsen lämnade förteckningarna över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts, bilaga.

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

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 30, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Bestämmelsen i arbetsordningen är en
tillämpning av kommunallagens 5 kap 33 § "En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning."

Det finns för närvarande en motion och ett medborgarförslag som inte är färdigberedda inom ett år, bilaga.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 bland annat att uppdra till
kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 5 april sammanställa en skrivelse om vad som kommit fram vid beredningen av de motioner
och medborgarförsiag där beredningen tagit längre tid än ett år. Utvecklingsutskottet beslutade vidare föreslå att Karl-Johan Gustafsons motion om upp-

rustningsplan för förskolor och skolor besvaras med att en underhållsplan
fördelat på enskilda skolor och förskolor efterfrågas.

Kommunchefen lämnar följande rapport om utredningsläget för obesvarade
motioner och medborgarförslag;
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012/00186 Motion om upprustningsplan för skolor och förskolor
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet den 23 september 2015. Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 oktober
2015, § 83: Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på
grund av ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har inte återkommit med ett fullständigare svar på motionen. 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. Planeringen är att ett fullständigare svar ska lämnas till
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i maj 2017.
Dnr KS 2015/00075 Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter
fram och påminner om barnkonventionens beffdelse
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015, § 36: Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Svar på medborgarförslaget
lämnades av utbildningschefen och kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till
både utbildnings- och kulturutskottet och utvecklingsutskottet. Utbildningsoch kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016, § 33, föreslå kommunstyrelsen besluta:

1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet aktualiseras i kommunens verksamheter.

2. Fö5ande punkter används inför alla beslut inom alla verksamhetsområden
i syfte att lyfta fram rättigheter enligt barnkonventionen:
* Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?
Har unga fått säga sin mening?
Vilket är vårt syfte?
*

*

Utvecklingsutskottet beslutade den 30 mars 2016, § 58, att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret och att uppdra åt kommunledningskontoret att 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 barn-

rätts- och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten. Kommunledningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt 2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och kommunchefen
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. Ärendet bör åter aktualiseras
på utvecklingsutskottet senast i maj 2017.
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Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 44
Kommunledningskontorets sammanställningar över inte färdigberedda motioner och medborgarförslag den 16 mars 2017
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 mars 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2017, § 110

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige godkänner de av kommunstyrelsen lämnade förteckningarna över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts, bilaga.
Kommunfullmäktige godkänner rapporten över vad som har kommit
fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där beredningen tagit längre tid än ett år.

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifail till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 49 / 17

Expedieras till;
Kommunchefen

B3rn- (ich ut5ildningschefen
Fastighetsförvaltare J. Gustavsson
Tekniska chefen
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Utdragsbestyrkande
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rendeförteckning
Nummer

Datum

2017-00034

2017-Ol-27

Avsändare/Mottagare
Anne-Charlotte Karlsson (S)

Beskrivning
Motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare

Ansvarig

Per-Ola Hedberg

som är +75 år
2017-00033

2017-01-27

2016-00321

2016-12-22

Anne-Charlotte Karlsson (S)

Motion om att införa verksamhets vaktmästare inom
utbildningsverksamheten

Per-Ola Hedberg

Motion från Mattias Faleke och Thårese Erikson (V) om

Per-Ola Hedberg

webbsändning, radiosändning samt streaming av
Kommunfullmäktiges sammanträden
2016-00291

2016-11-28

Motion om fritidsbank

2016-00290

2016-11-28

Motion om kultur

2016-00269

2016-10-31

Motion från Daniel Nord (C) om normalladdning av elfordon

2012-00186

2016-09-26

2012-10-29

Anne-Charlotte Karlsson
Karl-Johan Gustafson

Motion från Anne-Charlotte Karlsson (s) om förebyggande insatser för

att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen
Motion av Karl-Johan Gustafson om upprustningsplan för förskolor
och skolor

Johan Walfridson
l

2016-00253

' Dan Harryzon
l

Macken flyttar hem

Marita Friborg
Marita Friborg

l Marita Friborg
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Datum
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rendeförteckning
Nummer

Datum

2017-00055

2017-02-09

Avsändare/Mottagare
Berg, Marcus (P)

2017-00046

2017-02-08

Bo Lennartsson

2017-00015

2C)al7-Ol-17

2017-00014

2017-Ol-17

2017-00008

2017-Ol-09

2016-00233

2016-09-07

20al5-00075

Monica Eklöf

Beskrivning

Medborgarförslag, kommunal tvättanläggning för bil
Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen

Britt Uhlin

Per-Ola Hedberg

Medborgarförslag - Byte av kommunens advents/ Ijusdekorationer
Medborgarförslag - Belysning vid fritidshemmet Galaxen

Dan Harryzon
Per-Ola Hedberg
l----Per-Ola Hedberg

Medborgarförslag cykelväg i Kilenområdet

IPer-OlaHedberg - -

Medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter för

anställning i Töreboda kommun
2015-03-17

Ansvarig

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

Per-Ola Hedberg
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Dnr KS 2016/0135

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Töreboda

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 14 februari 2017 att godkänna slutredovisning av investeringsobjekti Töreboda kommun år 2016. De slutredovisade
investeringsobjekten 2016 är;
Töreboda camping
Töreshov ombyggnad av omklädningsrum
Renovering av sarg iIshallen
Töreshov konstgräs
Björkäng modul
Kilenskolan modul

Älgarås Servicehus
Kilenskolan elsäkerhet

Gång-cykelväg Hjälstad-Moholm
Gatubelysning Kårtorpsparken
Busshållplats Fägrevägen
Hållplats Tällåsen
Kanalvägen
Töreboda reningsverk
Nya brunnsbeteckningar
Vassbackens VV reservkraft

Idrottsvägen VA
Rundmatning Rotkilen
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 26
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 48
Kommuns(:yrelsens protokoll den S april 2017, § 113

'?Justerare
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2017/0019

Ansökan om lån till servicebyggnad, Töreboda Golfklubb
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bevi5ar Töreboda Golfklubb ett lån på 400 000 kronor
till nybyggnad av en servicebyggnad bredvid campingstugorna. Lånet ska
amorteras under 10 år med start 2018. Ränta på lånet ska erläggas i enlighet
med den internränta som Töreboda kommun tillämpar.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda Golfklubb anhåller om ett lån på cirka 400 000 kronor för nybyggnation av ett servicehus bredvid campingstugorna. Servicehuset avses användas som service för Golfklubbens campinggäster/turister och för
Golfklubbens golfspelare i allmänhet. Enligt Töreboda Golfklubbs ansökan
kommer servicehuset generera mer intäkter till klubben i form av fler campinggäster och fler Greenfeegäster.

Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta
att bevilja Töreboda Golfl«lubb ett lån uppgående till 400 000 kronor. Lånet
ska amorteras under 10 år med start 2017. Ränta på lånet ska erföggas i enlighet med den internränta som Töreboda kommun tillämpar, enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Internräntan förändras över tid och uppgår år 2017 till 1,75 %.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 49
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2017, § 114
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullrruäktige;

Kommunfullmäktige beviljar Töreboda Golfklubb ett lån på 400 000 kronor
till nybyggnad av en servicebyggnad bredvid campingstugorna. Lånet ska
amorteras under 10 år med start 2018. Ränta på lånet ska erläggas i enlighet

.lusLeyave .?

.

med den internränta som Töreboda kommun tillämpar.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Töreboda Golfklubb
Ekonomikontoret
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0008

Besvarande av medborgarförslag om cykelväg i Kilenområdet
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att föreslagen cykelväg kommer att finnas med i förslaget tili Utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om cykelväg i Kilenområdet. Det föreslås
att cykelvägen från Kilenskolan mot lekplatsen "Elefanten" förlängs genom
"parken" till cykelvägen utmed Sötåsenvägen.

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfuilmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att föreslagen cykelväg kommer att finnas
med i kommande förslag till Utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i
Töreboda.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 11
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 51
Kommunstyrelsens protokoll den S april 2017, § 115
Kom m unstyrelsens förslag till kom m unfullmäktige;

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att föreslagen cykelväg kommer att finnas med i förslaget tiil Utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda.
Förslag till beslut på sammanträdet

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

Plan- och exploateringsche('en
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Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2017/0138
Ekonomikontoret den 24 april 2017, redovisning av skatteintäkter, statsbidrag och övriga bidrag som kommunen fått 2016.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/154

Fyllnadsval av ersättare av kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige bevi5ar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Sven Olsson (C) till ersättare av kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 bland annat att utse
Jonas Ingemarsson (C) till ersättare av kommunstyrelsen för resterande del
av mandatperioden.
Jonas Ingemarsson (C) avsäger sig i skrivelse den 19 april 2017 uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 93
Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Gustafson (C): Sven Olsson (C) utses till ersättare av kommunstyrelsen.

Expedieras till;
Jonas Ingemarsson
Sven Olsson

Kommunstyrelsen
Lönekontoret

Adm. ass. K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/154

Fyllnadsval av ersättare av valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser Claes Evertsson (C) till ersättare av valnämnden
för resterande del av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om fyllnadsval av ersättare till valnämnden efter framlidna Clara Brånfelt (C).
Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Gustafson (C): Claes Evertsson (C) utses till ersättare av valnämnden.

Expedieras till;
Claes Evertsson
Valnämnden
Lönekontoret

Adm. ass. K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0154

Val av krisledningsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser fö5ande ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande i krisledningsnämnden för resterande del av mandatperioden
2015-2018;
Ledamöter

Ersättare

Bengt Sjöberg (M)
Anne-Marie Lundin (M)
Karl-Johan Gustafson (C)

Allan Jakobsson (C)
Jörgen Karlsson (M)
Daniel Nord (C)
Bo Andersson (S)
Therese Erikson (V)

Lars-Åke Bergman (S)
Kenneth Carlsson (S)
Ordförande
Bengt Sjöberg (M)
Vice ordförande
Kenneth Carlsson (S)
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om val av krisledningsnämnd för resterande
del av mandatperioden 2015-2018. Länsstyrelsen påpekade vid besök i kommunen den 29 mars 2017 att Krisledningsnämndens medlemmar ska vara
valda genom personval av kommunfullmäktige.

Expedieras till;
De utsedda
Kommunchet'en
Säkerhetssamordnarna
Lönekontoret

Adm. ass. K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

Utdragsbestyrkande

