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Bo Andersson (S), ersättare, § 210-222 och 226-239
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Fri kollektivtrafik för äldre

Reglemente för Krisledningsnämnden samt ändring av
kommunstyrelsens reglemente
Försä5ning av del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7
Köp av fastigheten Töreboda Gjutaren 4

Erbjudande om medlemskap i Stiftelsen Håll Sverige Rent
Flyktingrelaterad lägesrapport

Information från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg
Förändring av delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen

Bidragsansökan från Töreboda FUB
Ajournering
Information om klagomålsärende
Information om klagomålsärende
Information om klagomålsärende
Kvinnohuset Tranans verksamhetsberättelse 2016

Familjerådgivningen Skaraborgs verksamhetsberättelse 2016
Kommungemensamma Socialjourens verksamhetsberättelse 2016

§ 229
§ 230
§ 231

Barnahus Skaraborgs verksamhetsberättelse 2016
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kommun
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Ks§210

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Therese
Erikson (V).
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Dnr KS 2017/0129

Översiktsplan 2030 Mariestads kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslaget till Översiktsplan
2030 Mariestads kommun;

Förslag till översiktsplan Mariestad 2030 är en mycket överskådlig och framåtsträvande plan.
Töreboda kommun har förhoppningen att Mariestads kommun får en fortsatt
fin utveckling och vill samtidigt påminna om närheten till Töreboda.
Exempelvis är den kortaste restiden för en resa från Mariestad till exempelvis
Stockholm och Göteborg att resa med tåg från Resecentrum Norra Skaraborg.
Restiden med buss mellan Töreboda och Mariestad är 20 minuter. En resa
med buss mellan Skövde och Mariestad tar 42 minuter.

Arbetspendlingen både till och från Töreboda är betydande och även väg 202
behöver utvecklas och få en ökad turtäthet och en anslutningstrafik anpassad
tiil Västra stambanan.

Väg 202 skulle också med stora fördelar även kunna användas som testväg
för projekten i "Electric Village".
Sammanfattning av ärendet

Mariestads kommun har remitterat förslag till översiktsplan för kommunen
för samråd. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Mariestads kommun
senast den 22 juni 2017.
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens förslag till yttrande den 23 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 96
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen

besluta att lämna följande yttrande över förslaget till Översiktsplan 2030
Mariestads kommun;
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Förslag till översiktsplan Mariestad 2030 är en mycket överskådlig och framåtsträvande plan.
Töreboda kommun har förhoppningen att Mariestads kommun får en fortsatt
fin utveckling och vill samtidigt påminna om närheten till Töreboda.
Exempelvis är den kortaste restiden för en resa från Mariestad till exempelvis
Stockholm och Göteborg att resa med tåg från Resecentrum norra Skaraborg.
Restiden med buss mellan Töreboda och Mariestad är 20 minuter. En resa
med buss mellan Skövde och Mariestad tar 42 minuter.

Arbetspendlingen både till och från Töreboda är betydande och även väg 202
behöver utvecklas och få en ökad turtäthet och en anslutningstrafik anpassad
till Västra stambanan.

Väg 202 skulle också med stora fördelar även kunna användas som testväg
för projekten i "Electric Village".
Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Expedieras till;
Mariestads kommun

Plan- och exploateringschefen
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Dnr KS 2017/0034

Besvqrqndp av motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för
kommuninvånare som är 75 år och äldre
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att införa den kostnadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre

från och med den 1 januari 20i8. Pengar har upptagits i förslaget till
2018 års budget.
3. En avgift på 120 kronor införs för uttag av seniorkort.
Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag uppdrar
kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att införa den kostnadsfria
kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre från och med

den 1 januari 2018.
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

?Justerare
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Trafikhandläggaren föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om att införa kostnadsfri kollektivtrafik inom
Töreboda kommun för kommuninvånare som är 75 år och äldre. Den kostnadsfria kollektiytrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre införs

2019 och en engångsavgift införs med 120 kronor för uttag av seniorkort.
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;

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

Kommunfullmäktige uppdrar åt kornmunstyrelsen att införa den kostnadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre

från och med den 1 januari 2018. Pengar har upptagits i förslaget till 2018
års budget.
*

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag uppdrar kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att införa den kostnadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre
från och med den 1 januari 2018.

*

En engångsavgift införs med 120 kronor för uttag av seniorkort.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M) och Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till

Utvecklingsutskottets förslag med den ändringen att sista delen av beslutet
ändras till "En avgift på 120 kronor införs för uttag av seniorkort."
Bilaga Ks § 212/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Trafikplaneraren
Ekonomikontoret

e

Justerare

Utdragsbestyrkande

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

I 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 inför detsamma i vår 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 tiltbaka med ett kostnadsförslag som

ekonomiberedning/kommunfulimäktige kan ta ställning för

Töreboda
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Dnr KS 2016/0316

Fri kollektivtrafik för äldre

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen meddelar Kommunala pensionärsrådet att kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75 år och äldre föreslås införas från

och med 2018. Förslaget har tagits med i förslaget till budget 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) beslutade den 17 november 2016 att
rådet, tycker att det vore önskvärt att kommunen inför fria resor för äldre,
och hemställer härmed hos kommunstyrelsen att utreda ärendet.
Vid KPRs förra sammanträde tog vice ordförande Kurt Karlsson, (SPF), upp
att allt fler kommuner inför fria bussresor inom kommungränsen för äldre,
och undrade om Töreboda kommun ska bli sist att anamma trenden.

Trafikhandläggare Marie Djupfeldt bjöds in till sammanträdet och informerade rådet att hon är positiv till att frågan väcks hos kommunstyrelsen. Rådet
fick också ta del av information angående Närtrafik och Färdtjänst.
Beslutsunderlag

Kommunala pensionärsrådets protokoll den 17 november 2016, § 4
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 17
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 104
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att utreda ärendet om fri kollektivtrafik för äldre. Utredningen redovisas senast den 17 maj 2017.

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

2019 och en engångsavgift införs med 120 kronor för uttag av seniorkort.
Expedieras till;
KPR

Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2017/0210

Reglemente för Krisledningsnämnden samt ändring av
kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige 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
meilan 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 fö5a 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 framförallt:

- Risk- och sårbarhetsanalys för Töreboda kommun
- Kommunens 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
- Uppfö5ning av användning av den statliga ersättningen

?'luskeyare
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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

Ändringar i kommunsffrelsens reglemente samt beslut om reglemente för
krisledningsnämnden

Länsstyrelsens synpunkter föranleder behov av ändringar i reglering 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
Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr KS 2017/0217

Försäljning av del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige säljer del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7 till Per-Olof

Staam och Helfö Staam, Moholm för 22 000 kronor och på villkor i övrigt som
kommunstyrelsen äger bestämma.
Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkänner
kommunstyrelsen upprättat förslag till avtal och ansökan om fastighetsreglering och uppdrar åt ordföranden och kommunchefen att underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till avtal och ansökan om fastighetsreglering. Enligt avtalet överförs genom fastighetsreglering cirka 2 200
m2 av kommunens fastighet Töreboda Gnet 1:7 till Per-Olof Staams och Helfö
Staams fastighet Töreboda Krabbängen 1:9. Töreboda kommun får 22 000
kronor i ersättning.
Beslutsunderlag
Karta över del av Töreboda Gnet 1:7

Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 98
Kommunledningskontoret, förslag till avtal och ansökan om fastighetsreglering den 2 juni 2017
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta fö5ande;
Kommunfullmäktige säljer del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7 till Per*

*

7'lus{evare

Olof Staam och Helen Staam, Moholm för 22 000 kronor och på villkor i
övrigt som kommunstyrelsen äger bestämma.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkänner kommunstyrelsen det förslag till köpekontrakt som kommunledningskontoret upprättar och uppdrar åt ordföranden och kornmunchefen
att underteckna köpehandlingarna.
Utdragsbestyrkande
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Förslag till besiut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Administratör K. Rosjund Berg
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Dnr KS 2017/0216

Köp av fastigheten Töreboda Giutarpn 4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Gjutaren 4 av Daloc AB,
Töreboda för 4 miljoner kronor och på villkor i övrigt som kommunsty-

relsen äger bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget
kapital.
2.

Tillkommande kapital- och driftkostnader ska inrymmasi berörda verksamheters befintliga driftbudgetramar.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkänner
kommunstyrelsen upprättat förslag till köpekontrakt.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om köp av fastigheten Töreboda Gjutaren 4 av
Daloc AB för 4 mi5oner kronor. Fastigheten är placerad nära centrum, resecentrum och Göta kanal, är i gott skick och har stora ytor som på olika sätt
kan användas för många olika publika verksamheter. Stora möjligheter finns
att täcka kommunala verksamheters lokalbehov, men del av fastigheten kan
även användas för företag och föreningar att arrendera eller hyra.
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret att upprätta förslag till köpehandlingar för köp av
fastigheten Töreboda Gjutaren 4 med tillträde den 1 september 2017.
Kommunledningskontoret har upprättat köpekontrakt enligt vilket Töreboda
kommun köper fastigheten Töreboda Gjutaren 4 för fyra miljoner kronor med
tillträde den 1 september 2017, eller annat datum enligt överenskommelse.
En förutsättning för avtalets giltighet är att Töreboda kommuns kommunfullmäktige ger sitt godkännande senast den 21 augusti 2017.
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Utvecklingsutskottet beslutade vidare den 31 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
*

*

Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Gjutaren 4 av Daloc AB
för 4 miljoner kronor och på villkor i övrigt som kommunstyrelsen äger
bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkänner kommunstyrelsen det förslag till köpekontrakt som kommunledningskontoret upprättar och uppdrar åt ordföranden och kommunchefen
att underteckna handlingarna.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 100
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 7 juni 2017
Kommunledningskontoret, Köpekontrakt den 1 juni 2017

Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelsen bland annat kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta att tillkommande kapital- och driftkostnader
ska inrymmas i berörda verksamheters befintliga driftbudgetramar.
Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S) och Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Administratör K. Roslund Berg
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Dnr KS 2017/0097

Erbjudande om medlemskap i Stiftelsen Håll Sverige Rent
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar ja till erbjudandet om medlemskap i Stiftelsen Håll
Sverige Rent. Pengarna till medlemsavgiften, 5 000 kronor, tas inom kommunledningskontorets budget.
Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder Töreboda kommun medlemskap i
Stiftelsen. Stiftelsen mål är att hjälpa alla Sveriges kommuner med det strategiska och förebyggande arbetet mot nedskräpning. Idag är 82 av Sveriges
kommuner medlemmar. Medlemsavgiften är 5 000 kronor för kommuner upp
till 15 000 invånare.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 106
Expedieras till;
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
Rektorerna vid kommunens förskolor
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Dnr KS 2016/0165

Flyktingrelaterad lägesrapport
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Trafikhandläggare Marie Djupfeldt har översänt Lägesrapport flyktingrelaterat, rapport nummer 2, 3 och 4, februari, mars och april 2017 med bland annat statistik över volym och elevantal.
Kommunchefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Trafikhandläggare Marie Djupfeldt, Lägesrapport flyktingrelaterat - Månadsvis 2017, Rapporterna nr 2, 3 och 4, februari, mars och april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 107
Expedieras till;
Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2016/0004

Information från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Per Ahlström har översänt minnesanteckningar från

Krishanteringsrådet Östra Skaraborgs möte den 3 maj 2017.
Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Per Ahlströms e-postmeddelande den 11 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 108

Expedieras till;
Säkerhetssamordnare P Ahlström
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Dnr KS 2017/0178

Förändring av delegationsordningen för individ- och
familjeomsorgen
Kommunstyrelsens beslut

Delegationsordningen ändras enligt fö5ande:

Beslut i ärenden som rör vuxna - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(L VM)

S3.2.1 Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård enligt § 7 LVM.
Delegat enhetschef, ersättare socialchef.
Sammanfattning av ärendet

I nuvarande delegationsordning är socialsekreterare delegat, och enhetschef
ersättare i ovanstående ärende. Att inleda en utredning om en människas
personliga förhållanden mot dennes vilja, är ett stort intrång på den personliga integriteten. Sådana beslut får aldrig ske godtyckligt eller på felaktig
grund. Att inleda en utredning enligt 7 § LVM ger socialtjänsten ett väldigt
stort mandat, och innebär en stark myndighetsutövning.

Socialtjänsten har ansvar att starta en utredning enligt LVM då det anses påkallat, samt en skyldighet att ansöka om tvångsvård hos Förvaltningsrätten
då kriterierna i4 § LVM kan anses vara uppfyllda.

I Vuxengruppen arbetar idag sju socialsekreterare med myndighetsutövning,
fyra har erfarenhet av missbruksvård, men alla sju förväntas kunna handlägga en ansökan om LVM. Att som ensam handläggare avgöra om kriterierna
för LVM är uppfyllda kan vara svårt, och borde därför förutsätta att fler än en
tjänsteman är involverade i processen. Socialsekreterarens ansvar bör inte gå
längre än till att hålla en enhetschef informerad, om viktiga förhållanden
kring klientens aktuella missbruk. Förslaget skulle innebära en större rättssäkerhet för den enskilde, en enhetlig tillämpning av LVM samt en ökad kvalite i
socialtjänstens arbete med människor i behov av missbruksvård.
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Beslutsunderlag

Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 12 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 86
Expedieras till;
Enhetschef J. Jonasson
Socialchefen
Intendent P. Kersna
Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Dnr KS 2017/0142

Bidrapsansökan från Töreboda FUB
Kommunstyrelsens beslut

1. FUB (intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) Töreboda bevi5as bidrag med 20 000 kronor från och med 2017.
Vård- och omsorgsverksamheten får i uppdrag att tillsammans med FUB
Töreboda fördjupa samarbetet med föreningen. Resultatet redovisas vid
Vård-och omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2017.
2. Finansiering sker ur budget.
Sammanfattning av ärendet

FUB har sin verksamhet förlagd till Töreboda kommun, och föreningens medlemmar tillhör LSS-lagens personkrets. FUB ansöker om bidrag med 20 000
kronor för 2017. Förra året fick föreningen 12 000 kronor i bidrag.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 29 maj 2017.
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 87
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 följande;
FUB Töreboda beviljas bidrag för 2017 med 16 000 kronor. 4 000 kronor
av det bevi5ade bidraget, är en tillfällig ökning, där pengarna är avsedda
till utbildning för föreningens ledare.
Ansökan om ytterligare ökning med 4 000 kronor avslås.
Finansiering sker ur budget.
*

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Charlotte Karlsson (S) och Mikael Faleke (M): FUB Töreboda beviljas
bidrag med 20 000 kronor från och med 2017. Vård- och
omsorgsverksamheten får i uppdrag att tillsammans med FUB Töreboda fördjupa samarbetet med föreningen. Resultatet redovisas vid Vård-och
omsorgsutskottets sammanträde i oktober 2017.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Utvecklingsutskottets förslag och AnneCharlotte Karlssons (S) och Mikael Falekes (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen antar Anne-Charlotte Karlssons (S) och Mikael
Falekes (M) yrkande.
Expedieras till;
FUB Töreboda
Socialchefen

Biträdande äldreomsorgschefen
Ekonomikontoret

Kommunsekreterare M. Asp
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Ks § 222

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 24 minuter (klockan 14.36-15.00).
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Dnr: KS 2017/0201

Information om klagomålsärende
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information om klagomål på hur individ- och familjeomsorgens handläggare,
bemött den klagande avseende ärende gällande ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 83
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 fö5ande;
Informationen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen lämnas till kommunstyrelsen.
*

*

Expedieras till;
Enhetschef J. Jonasson
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Dnr: KS 2017/0202

Information om klagomålsärende
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information om klagomål på hur individ- och familjeomsorgens handläggare,
bemött den klagande avseende ärende gällande ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 84

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 följande;
Informationen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen lämnas till kommunstyrelsen.
*

*

Expedieras till;
Enhetschef J. Jonasson
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Dnr: KS 2017/0203

Information om klagomålsärende
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information om klagomål (via ombud) på hur individ- och familjeomsorgens
handläggare, har handlagt ärende gällande ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 85
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 följande;
Informationen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen lämnas till kommunstyrelsen.
*

*

Expedieras till;
Enhetschef J. Jonasson
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Dnr KS 2017/0196

Kvinnohuset Tranans verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av Kvinnohuset Tranans verksamhetsberättelse 2016, samt
verksamhetsplan för 2017.
Beslutsunderlag
Kvinnohuset Tranans verksamhetsberättelse 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 88
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 följande;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

*

Expedieras till;
Kvinnohuset Tranan
Socialchefen
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Dnr KS 2017/0193

Familjerådgivningen Skaraborgs verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av Familjerådgivningen Skaraborgs verksamhetsberättelse
2016, samt statistik för de kommuner som ingår i Familjerådgivningen.
Beslutsunderlag

Fami5erådgivningen Skaraborgs verksamhetsberättelse 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 89
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 fö5ande;
1. Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
2. Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.
Expedieras till;
Familjerådgivningen Skaraborg
Socialchefen
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Dnr KS 2017/0190

Kommungemensamma Socialjourens verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av Kommungemensamma Socialjourens verksamhetsberättelse
2016, samt driftsrapport.
Beslutsunderlag

Kommungemensamma Socialjourens verksamhetsberättelse 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 90
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 följande;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.
*
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Expedieras till;
Kommungemensamma Socialjouren
Socialchefen
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Dnr KS 2017/0192

Barnahus Skaraborgs verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av Barnahus Skaraborgs verksamhetsberättelse 2016, samt
driftsrapport och statistik.
Beslutsunderlag

Barnahus Skaraborgs verksamhetsberättelse 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 maj 2017, § 91

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 29 maj 2017 följande;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

*

Expedieras till;
Barnahus Skaraborg
Socialchefen
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Dnr KS 2015/00021

Skolskjuts mellan Kilen och Björkängsskolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen upphör från och med höstterminen 2017 med att erbjuda
skolskjuts mellan Björkängsskolan och Kilenskolan och fö5er de regler som
kommunfullmäktige antagit.
Sammanfattning av ärendet

Trafikhandläggare Marie Djupfeldt berättade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 1 juni 2017 att det är oroligt i skolbussen
mellan Kilen och Björkängsskolan, vilket blivit ett arbetsmiljöproblem för
busschauffören.

Enligt Töreboda kommuns regelverk gällande skolskjuts är elever, boende i
Töreboda tätort, detaljplanelagt område, som går i någon av Törebodas tätortsskolor inte berättigade till skolskjuts. Töreboda kommun har utöver det
antagna regelverket tillfälligt erbjudit skolskjuts mellan Björkängsskolan och
Kilenskolan för elever i årskurs F-3.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2015 att från och med höstterminens start 2015 erbjuda skolskjuts inom Töreboda tätort enbart för de elever
som är berättigade därtill. Berättigade är de barn som är inskrivna i fritidshem i Björkhemsområdet.
Skolskjutsarna fortsatte därefter att trafikera de båda skolorna. Turerna som
går mellan de två skolorna trafikeras av kommunens upphandlade skolskjutsar. De elever som åker med turerna har fått ett informationsbrev hem till

vårdnadshavarna om vilka ordningsregler som gäller på bussen. Vårdnadshavarna har fått skriva på att de tagit emot informationen och upplyst sina barn
om ordningsreglerna. Skolan har också möjlighet att stänga av elever från turerna om de inte följer ordningsreglerna.
Efter möte med chaufförerna, som kör turerna, kan det konstateras att det

fortfarande råder oordning i bussen på körningarna mellan Kilen - och
Björkängsskolan. Elever knäpper loss säkerhetsbältena under färd, kastar
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saker, skriker och springer omkring i bussen. De lyssnar inte när chauffören
säger till dem. Det är också svårt för föraren att se/veta vilka det är som ställer till oreda när han också håller koll på vägen. Situationen blir därmed trafikfarlig. Arbetsmiljön för chaufförerna är inte heller bra vilket kan bli en

fråga för deras fackförbund angående arbetsmiljön.
Bussarna kör runt 25 mil tillsammans varje dag utan problem. Under två kilometer två gånger dagligen mellan Björkängsskolan och Kilenskolan är det
oordning på bussen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2015, § 182
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 30 maj 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 1 juni 2017, § 45

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 1 juni 2017 föreslå kommunstyrelsen att den upphör att erbjuda skolskjuts rnellan Björkängsskolan och
Kilenskolan och följer de antagna regler som antagits av Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utbildnings- och kulturutskottets förslag.
Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Rektorerna vid berörda skolor

Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2016/00291

Besvarande av motion om att införa en fritidsbank i Töreboda
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att införa en Fritidsbank i Töreboda kommun, bilaga. I motionen yrkas;
*

*

att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun

att man kontaktar de komrnuner som finns i vår närhet för att lära hur de
har infört det i samarbete med idrottsrörelsen.

Fritidsbanken är en plats där man kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till sportaktiviteter
samt att bidra till en hållbar mi5ö där man på allvar tar tillvara på saker som
inte används. Fritidsbanken är bra för folkhälsan och miljön.
Ett alternativ som undersökts är möjligheten för en idrottsförening,

Töreboda ishockeyklubb (TIK), att i sina befintliga lokaler ta emot ytterligare

idrottsutrustning för att låna ut till allmänheten. Önskvärt är att idrottsföreningen mot ett bidrag har öppet 2-4 timmar per vecka. Dessutom krävs tid till
att ta emot utrustning och även kunna utföra mindre lagningar. Både i ett
första skede vid inlämning och även fortsättningsvis för att hålla sport- och
fritidsutrustningen i ett bra skick samt ordning och reda i lokalen. TIK ska
diskutera detta men har inget besked att lämna i dagsläget.

Ett annat alternativ är att köpa tjänsten från kooperativet Kanalslussen, som
är ett arbetsintegrerat socialt företag. Kanalslussen kan tillhandahålla alla
tjänster för att Fritidsbanken ska fungera och även iordningställa en lokal.
Kanalslussen kan driva verksamheten och ha ett öppethållande på 10 timmar
per vecka till en årskostnad på 185 000 kronor (exklusive moms).
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 129
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 9
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdins tjänsteskrivelse den 10 april 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 1 juni 2017, § 46
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 1 juni 2017 följande;

Utbildnings- och kulturutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad med att kostnader för att starta upp en fritidsbank tagits fram. Utbildning och kultur har i nuvarande budget inte utrymme för
denna verksamhet. Om en fritidsbank ska införas måste annan finansiering
tillskjutas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Charlotte Karlsson (S): Ärendet återremitteras till Utbildnings- och
kulturutskottet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Bilaga Ks § 2 31 / 17
Expedieras till;

Utbildnings- och kulturutskottet
Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklaren
Sekreteraren
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Kristina Roslund Beri
?

Från:

Mariana Frankfö

Skickat:

den 28 november 2016 08:54

Till:

Kristina Roslund Berg
VB: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun

Ämne:

i')1ly' IIJ :ÅOitl)'i

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anne-Charlotte Karlsson [mailto:lotta bun@hotmail.com?
Skickat: den 26 november :.016 15:10

Till: Lars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Franken <mariana.franken@toreboda.se>; Hans

Thorsell <hans.thorsell@toreboda.se>

Ämne: Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun
Motion om att införa en Fritidsbank i vår kommun

Efter att sett på Västnytt och deras reportage om Fritidsbanken i 18 olika kommune5 så tyckte jag att detta vore

något för vår kommun.

Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport och fritidsprylar kostnadsfritt, ungefär som när du lånar en bok på
ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande . Samt att bidra till en hållbar miljö

där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av.

I Uppsala län bestämde man sig för att införa detta i varje kommun. Man arbetar efter en modell som bygger helt på

Iokala förutsättningar.

I Skövde kommun drivs Fritidsbanken av Västergötlands idrottsförbund tillsammans med Skövde kommun och

Västra Götalandsregionen . Här kan man komma och låna sport och fritidsutrustning kostnadsfritt.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :
- att kommunen utreder hur vi kan införa detta i vår kommun

- att man kontaktar de kommuner som finns i vår närhet för att lära hur de har infört det i samarbete med
idrottsrörelsen
Töreboda 161125

Anne-Charlotte Karlsson , Socialderriokraterna
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Dnr KS 2016/00290

Besvarande av motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet med mera
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet.
Sammanfattning av ärendet

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. I motionen yrkas;
* att en utredning görs vad en halvering av avgifterna skulle ha för fördelar
för att fler barn och ungdomar skulle kunna delta i Kulturskolan,
att en utredning görs för att belysa hur vi kan utveckla Kulturskolan för att
inkludera fler deltagare,
att se om det finns önskemål om fler kurser som vi inte erbjuder idag exempelvis Teater,
att se över möjligheterna om det finns eller behöver inrättas mötesplatser
där även vuxna kan mötas för att utöva kultur eller träffas och njuta av
*

*

*

andras alster.

Kulturskolan erhåller detta läsår ett större bidrag från Kulturrådet som syftar
till att öka tillgängligheten till Kulturskolans utbud. Detta bidrag får inte användas till att sänka avgifterna inom kulturskolan utan det ska användas till
att öka tillgängligheten för fler barn att delta genom att det utökade utbudet
ska vara kostnadsfritt och tillgängligt för fler elever. Bidraget används idag till

att erbjuda elever i främst Älgarås och Moholm att kostnadsfritt prova på
Kulturskolans instrument. Det har även startats kostnadsfria dans- och

dramagrupper på dessa orter. Tanken är att öka tillgängligheten för alla kommunens barn då det största utbudet är lokaliserat till Töreboda tätort.

Till nästa läsår har ytterligare bidrag sökts för att utveckla Kulturskolans
verksamhet. Tanken är att samtliga kommunens årskurs 2-elever ska erbjudas ett kostnadsfritt år då de kan prova olika instrument för att väcka intresset för Kulturskolans utbud.
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Det finns idag inom nämnda projekt kostnadsfria drama/danskurser för elever i ytterområden och planer på att starta även i tätorten. Detta i samarbete

med fritidshemmen så även de elever som vistas på fritidshemmen får möjlighet att delta.

Möjligheter att inrätta nya rmjtesplatser där vuxna kan mötas och utöva kultur är i dagsläget begränsat då det inte finns några lediga lokaler att tillgå
som inte medför kostnader. Däremot finns befintliga mötesplatser på till exempel Kulturskolan, biblioteket, i kyrkor och i föreningslivet. Kulturskolan
anordnar ett antal aktiviteter under våren såsom mångkulturell fest, skolkonserter och konserter med körer och musikkår. Vidare har biblioteket bjudit in
till författarkväll, föreläsning, trubadurkväll och i maj planeras en läslördag.

Även kyrkorna har mötesplatser för nyanlända och ko-mmunens invånare.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 128
Utbildnings- och kuiturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 10
Barn- och utbildningschef Marita Friborgs och kvalitetsutvecklare Marianne
Gerdins tjänsteskrivelse den 11 april 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 1 juni 2017, § 47

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 1 juni 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad med beskrivning av pågående
projekt som inte hade påbörjats när motionen lades. Projektet återkopplas
till kommunstyrelsen hösten 2018, då även en bedömning av avgiftsnivån föreslås göras.
Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M), Anne-Charlotte Karlsson (S) och Ursula Evje (L): Ärendet
återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet.
Bilaga Ks § 232/17

Expedieras till;
Utbildnings- och kulturutskottet
Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklaren
Sekreteraren

'!/Th

i'!,S

Justerare

[i ,,,,

Utdragsbestyrkande

&XwTh %t5 $s.A.Å'F,2]r
2)liU=Qll fllt K'p !LBllb
])i')Y 5r!(n€/2'7r:;

Kristina Roslund Berg

wr?

'??

EptR?

:am

'?

Från:

Mariana Franken

Skickat:

den 28 riovember 2016 08:55

Till:

Ämne:
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Kristina Roslund Berg

VB: Motion om att stärka kommuninvånarnas möJigheter a

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anne-Charlotte Kartsson [mailto:lotta bun@hotmail.com?

Skickat: den 26 noyember 2016 17:38

Til : Lars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Franken <mariana.franken@toreboda.se>; Hans

Thorsell <hans.thorsell@toreboda.se>

Ämne: Motion om att stärka kommuninvånarnas möjigheter a

Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt kulturens roll för

etablering och inkludering i samhället.

SKL' s kulturkonferans som 2016 gick av stapeln i Skövde. Belyste och diskuterade kulturens möj)ighetatt bidra till

ett öppet och socialt hållbart samhälle.

Där alla har möjlighet att vara delaktig i både kulturlivets och samhällets utveckling.

Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett fundament fi5r demokratisk utveckling . Människors rätt till

förkovran , insyn , samtal och påverkan tar avstamp i kultureri.

Utav Malmö stads chef för Kulturskolan, Jarl Lorensson, fick vi lära hur viktigt det är att ha en terminsavgiften som
Bör
att familjerna känner att de kan ha råd att delta. Här gjorde man en aktiv och medveten satsning på att sänka
terminsavgiften från 600kr till 300kr.

Karl-Henrik Robeit , Blekinge Tekniska högskola föreläste om social hå)Ibarhet, systemvillkor och kulturens roll i ett

främjande och inkluderande samhället.
i

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :

-;unna
att endelta
utredning
görs vad en halvering av avgifterna skulle ha för fördelar för att fler barn och ungdomar skulle
i Kulturskolan.
- att en utredning görs för att belysa hur vi kan utveckia Kulturskolan för att inkludera fler deltag,are.
- att se om det finns önskemål om fler kurser som vi inte erbjuder idag ex. Teater

-kultur
att seeller
överträffas
möjligheterna
om det finns eller behöver inrättas mötesplatser där även vuxna kan mötas för att utöva
och njuta av andras alster
Töreboda 161125

Anne-Charlotte Karlsson, Socialdemokraterna
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Aktuell skolstatistik
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

KvalitetsutvecUare Marianne Gerdin redovisade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 1 juni 2017 aktuella siffror från förskole-

avdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält platsbehov till
barnomsorgen för månaden juni. Antalet inskrivna barn i förskolan och på
fritidshemmen har ökat och det kommer att finnas behov av utökning av platser.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 1 juni 2017, § 49
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 1 juni 2017 fö5ande;
Utskottet har mottagit informationen och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Kvalitetsutvecklaren
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Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundpt Skarabor7
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde
den 9 juni 2016.
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Dnr KS 2015/0278

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening) sammanträde den 30 maj 2016.
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunrhefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar att Regeringskansliet lämnat information om
Välfärdsmi5arderna 2018. Töreboda kommun beräknas få 19,6 mi5oner
kronor, det vill säga ett högre belopp än Sveriges Kommuner och Landstings
prognos.
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Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna;
Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 29 maj 2017 inklusive individärenden samma dag,

utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 1 juni 2017 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 31 maj 2017

4

delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen

5/17
5/17
4/17

LSS

delegationsbeslut nummer
kommunstyrelsens ordförande
vård- och omsorgsutskottets ordförande

barn- och utbildningschef Marita Friborg
socialsekreterare Hanna Edvardsson

trafikhandläggare Marie Djupfeldt
plan- och exploateringschef Dan Harryzon

18-19/17
25/17
53-59/17
3-4/17
40-52/17
5/17

Expedieras till;
Delegater SOm anmält beslut
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Dnr KS 2017/0219

Medfinansiprin7savtal - Planläggningsprocess för gång och cykelväg längs väg 201 mellan Mogårdsvallen och Mo Kyrka
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tecknar medfinansieringsavtal med Trafikverket om utbyggnad av gång och cykelväg längs väg 201 mellan Mogårdsvallen och Mo
Kyrka till en kostnad på maximalt 800 000 kronor. Pengarna finns upptagna i
2018 års budget (GC-vägar).
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att lämna följande förslag till
prioritering av Utbyggnad av cykelvägari Töreboda kommun 2016-2020;
Prioritet 1, väg 201, Mogårdsvallen - Mo kyrka
Prioritet 2, väg 3045, Kyrkogatan
Prioritet 3, väg 3047, Storgatan
Prioritet 4a, väg 202, Etapp 1 Töreboda - Mariestad (Torstorpsgatan Brinnsbacken)
Prioritet 4b, väg 202, Etapp 2 Töreboda - Mariestad (Brinnsbacken -

Äskekärr)
Prioritet 4c, väg 202, Etapp 3 Töreboda - Mariestad (Äskekärr- Ymsen)
Utifrån tillgängliga medel har Västra Götalandsregionen beslutat att en ny
gång- och cykelväg längs med väg 201, Mogårdsvallen - Mo Kyrka i Moholm,
ska utredas. Trafikverket anhåller om besked om Töreboda kommun är be-

redd att teckna medfinansieringsavtal för planläggningsprocessen för en GCväg längs väg 201 mellan Mogårdsvallen och Mo Kyrka.
Enligt förslaget till medfinansieringsavtal för planläggningsprocessen ska
kommunen betala 50 % av de faktiska upparbetade kostnaderna till
Trafikverket, cirka 750 000 kronor plus 10 %, det vill säga 825 000 kronor.
Enligt avtalet är fö5ande kommunens ansvar;
1. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av
detaljplaner för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal.
2. Kommunen ska ta fram erforderliga handlingar som behövs för arbetet
med planläggningsprocessen.

A

?Justerare
/)

&

.?

l'-f

l

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-0 6-14

380

forts. Ks § 238

3. Kommunen tillhandahåller utan ersättning den kommunala mark som
krävs för genomförandet av gång- och cykelväg vid den statliga vägen.
4. Kommunen ska utse en kontaktperson som bevakar kommunens intressen i projekteringsskedet av åtgärden.

Trafikverket blir, efter färdigställandet och godkänd slutbesiktning, väghållare och sköter samt bekostar framtida drift- och underhållskostnader samt

eventuell reinvestering av den gång- och cykelväg som avtalet omfattar.
Kommunchefen meddelar att Trafikverket accepterar att kommunens kostnad blir maximalt 800 000 kronor. Belysningsanläggningen anpassas till
gång- och cykelvägen och förslaget om att kommunen blir ägare till anläggningen stryks.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 100
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 99
Expedieras till;
Trafikverket

Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Plan- och exploateringschefen
Kommunchefen

Administratör K. Roslund Berg
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Dnr KS 2015/0026

Extra sammanträde

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen kallas till ett extra sammanträde onsdagen den 28
juni 2017 kl. 11.00.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om extra sammanträde den 28 juni 2017.
Expedieras till;
Ledamöter och ersättare
Kommunchefen

Kommunsekreterare M. Asp
Kontaktcenter
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