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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 30 januari 2017, kl. 18.00-20.00 och 20.10-20.55

Beslutande

Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Kerstin Bertilsson (M) för

Linn Brandström, Johan Cord (S), Bengt-Åke Johansson (SD) för Birgit
Sporrong, Pernilla Johansson (C) t.o.m. § 4, 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), Bo
Andersson (S), Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M), Ursula Evje (L), Jan
Karlsson (MP), Berit Bergman (S), Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke
(V), Kenneth Carlsson (S), Allan Jakobsson (C) för Lisa Lagerström och
Magnus Dimberg (M)

Övriga närvarande

Lars-Göran Asp (V), ersättare och Mariana Franken, kommunsekreterare
se fortsättningssida

Justerare

Marlene Näslin (M) och Ursula Evje (L)

Justeringens
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Ursula Evje

Marlene Näslin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-Ol-30
Datum då

anslaget sätts upp

Datum då

2017-U2-O6

anslaget taS ned 2017-a2-28

Förvaringsplats för
protokollet

emmunledningskontoret

Underskrift

Agnetha Andersson
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fortsättninq l:a sidan

fortsättning Övriga närvarande:
Anders Bernhall, ekonomichef, t.o.m. del av § 3

Anna-Karin Kjellberg, informations- och turistchef, § 3
Ann-Sofie Eklund Karlsson, äldreomsorgschef, § 3
Bo Kindbom (S), revisor och ordförande för revisorerna, § 5
Christina Olsson, PwC, § 5
Christofer Olsson, IT-chef, § 3

Dan Harryzon, plan- och exploateringschef, § 3
Lars Millberg, personalchef, § 3
Lena Tilstam, näringslivs- och kommunutvecklare, § 3
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, § 3
Per-Ola Hedberg, kommunchef
Sandra Säljö, socialchef, § 3
Ulrika Berglund, biträdande äldreomsorgschef, § 3
Uno Johansson (M), revisor, § 5
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Justering
Dagordning
Upptakt för budget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Aj ournering
Information om revisionsrapport över Töreboda kommuns riskanalys
Besvarande av medborgarförslag om bättre kommunikationer
mellan Vikaskog och tätorten Töreboda
Nya avfallsföreskrifter
Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom utbildnings-
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Motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är +75 år

Medborgarförslag om cykelväg i Kilenområdet
Medborgarförslag om byte av kommunens advents- /ljus-dekora-
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Kf§l

Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marlene
Näslin (M) och Ursula Evje (L).
Det tiilkännages, att protokollet justeras den 6 februari 2017 klockan
16.00 på kommunhuset.
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Kf§2

Dagordning
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden meddelar att ärende nummer 6 "Tillägg till tekniska
nämndens reglemente om kretsloppsavlopp" utgår, då avlopp redan
finns i tekniska nämndens reglemente, och att ärende nr 4 "Upptakt för
budget 2018 och flerårsplan 2019-2020" tas upp till behandling före
ärende nr 3 "Information om revisionsrapport över Töreboda kommuns riskanalys".
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Dnr KS 2016/0273, 0301

Ilpptakt för budget 2018 och fierårsplan 2019-2020
Sarrimanfattning av ärendet

Kommunchef Per-Ola Hedberg, ekonomichef Anders Bernhall, barn- och
utbildningschef Marita Friborg, socialchef Sandra Säljö, IT-chef
Christofer Olsson, äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson, biträdande äldreomsorgschef Ulrika Berglund, näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam, informations- och turistchef Anna-Karin

Kjellberg och plan- och exploateringschef Dan Harryzon informerar om
förutsättningar för budget 2018 och flerårsplan 2019-2020.
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Aj Ournering
Sammanträdet ajourneras i tio minuter (klockan 20.00-20.10).
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Kf§5

Information om reiririonrrapport över Töreboda kommuns riskanalys
Sammanfattning av ärendet

Christina Olsson, PwC informerar på uppdrag av revisorerna om en revisionsrapport över Töreboda kommuns riskanalys.
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Dnr KS 2016/0172

Besvarande av medborgarförslag orn bättre kommunikationer
mellan Vikaskog och tätorten Töreboda
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kornmunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om bättre kommunikationer
mellan Vikaskog och tätorten Töreboda.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om bättre kommunikationer mellan
Vikaskog och tätorten Töreboda. Det föreslås att kommunen ordnar med
bättre kommunikationer för arbetsresor, skolskjuts och inköpsresor. Ingivaren skriver att Töreboda kommun har mycket att vinna med bättre kommunikationer till Vikaskog och det är;
högutbildade och välbetalda familjer som vill bosätta sigi närheten av
Vikaskog,
möjlighet för anställda att komma till arbete ifall att de inte disponerar
*

*

bil,
@
*

möjlighet för unga utan bil att få arbete och praktik,
inköpsresor skulle ske i Töreboda i stället för i andra kommuner.

Medborgarförslaget tar upp frågan om kommunen ska ordna bättre kommunikationer utanför tätorten. Förslaget innebär koliektivtrafik som ska trafikera mellan Vikaskog och Töreboda. Det finns ett expanderande företag i
Vikaskog som har många anställda, bland annat med högskolekompetens,
samt har fami5er med barn. Företaget har problem med att rekrytera lämplig
arbetskraft bland personer som har skolbarn då de anser att det inte finns
skjuts till skolan. Närtrafik anses inte tillräckligt då det inte fungerar som arbetspendling, inköpsresor eller resor till studier.
Kommunen anser att det är Västtrafiks uppgift att tillhandahålla kollektivtrafik i kommunerna. Västtrafik kör konceptet Närtrafik vilket innebär fem resmöjligheter varje dag måndag- söndag mellan landsbygd och tätort. Grundskoleelever är kommunen enligt lag skyldiga att ordna skolskjuts till vilket
kommunen också gör utifrån de regler och riktlinjer gällande skolskjuts som
kommunen har antagit. Kommunen anordnar inte kollektivtrafik själv utan
7
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forts. Kf § 6

det är Västra Götalandsregionen som är huvudman för denna och Västtrafik
som är utförare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 maj 2016, § 57
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 147
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 21 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 233
Kommunstyrelsens protokoll den 4 januari 2017, § 11
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kornmunfullmäktige avslår medborgarförslaget om bättre kommunikationer
mellan Vikaskog och tätorten Töreboda.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Ingivaren
Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2016/0010

Nya avfallsföreskrifter
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag
till avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner att gälla från och med den 1
april 2017.
Sammanfattning av ärendet

Inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för Skara, en för Mariestad och Gullspång samt en
för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda. För att möjliggöra

samordning och effektivisering har AÖS i samarbete med miljönämnderna i
medlemskommunerna upprättat förslag till gemensamma och uppdaterade
avfallsföreskrifter. Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars och den 25 maj
2016 att tillstyrka förslaget till nya renhållningsföreskrifter.

AÖS har upprättat förslag till gemensamma avfallsföreskrifter för Falköpings,
Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
kommuner. Samråd av förslaget har genomförts med ett antal olika organisa-

tioner och utställning av föreskrifterna har skett i samtliga kommuner. AÖS
har nu översänt avfallsföreskrifterna för fastställande. Föreskrifterna föreslås

gälla från och med den 1 april 2017.

AÖS direktion beslutade den 21 november 2016 att godkänna redogörelsen
för genomförd utställning och de justeringar i förslaget till avfallsföreskrifter
som föranletts av utställningen. Direktionen föreslår medlemskommunerna
att fastställa förslaget till avfallsföreskrifter.
Beslutsunderlag

Förbundschef Lars Persson, AÖS förslag till direktionen den 11 januari 2016
Utkast till Avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs,
Mariestads, Skara, Tibro och Töreboda kommuner

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 25
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 59
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Avfallsingenjör Jessica Rytters skrivelse Samråd kring Avfallsföreskrifter för
Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro och
Töreboda kommuner den 24 mars 2016 med bilagorna Samrådsversion av
Avfallsföreskrifter och Sammanställning av kommunala verksamheter som
får eget brev
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 92
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 185

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs direktions beslut den
21 november 2016, § 39

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 237
Kommunstyrelsens protokoll den 4 januari 2017, § 14
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag
till avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner att gälla från och med den 1
april 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
AöS
AÖS medlemskommuner

Mi5ö- och byggnadsnämnden
Författningssamlingen
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0161

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för tredje kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och orr»sorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service tiil
vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg
rapportera in g3mnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.
För tredje kvartalet 2016 finns ett ej verkställt beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 179
Kommunstyrelsens protokoll den 4 januari 2017, § 20
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för tredje kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna rapporten till kommunens
revisorer för kännedom.

Expedieras till;
Socialchefen

Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2017/0033

Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom utbildningsverksamhptpn

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att införa verksarnhetsvaktmästare inom utbildningsverksarnheten, bilaga. I motionen yrkas att
en utredning görs för att se på de fördelar det skulle innebära och att verksamhetsvaktmästare återinförs i Töreboda kommun.

Bilaga Kf § 9/17

Expedieras till;
Utbildning- och kulturutskottet
Sekreteraren

. ' Justerare '
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Ailmii:r hlf kk s 9/l?
Motion Om att införa verksamhets vaktmästare inom

utbildningsverksamheten

Vi har nu under ett antal år haft vaktmästare som är centralt placerade.

Om man tittar på hur tex Riksbyggen här i vår kommun organiserat sig
med vaktmästare på plats och den goda erfarenheten som det gett
Så kan man se att det system som vi hade tidigare när vaktmästaren var knuten
till respektive skola eller område gav ett stort mervärde för båda parter.

Vad gäller både det arbetsmiljömässiga och tillgängligheten för det angivna
området.

Med hänvisning till ovanstående så föreslår jag:
Att en utredning görs för att se på de fördelar det skulle innebära
Att återinföra verksamhetsvaktmästare i Töreboda kommun

Töreboda 170126
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Anne-Charlotte Karlsson Socialdemokraterna
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Dnr KS 2017/0034

Motion Om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är +75 år
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sarnrnanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är +75 år, 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.
Bilaga Kf§ 10/17

Expedieras till;
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

i Justerare '

Utdragsbestyrkande
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åilaga hll e+xiD/i-r
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 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 tillbaka med ett kostnadsförslag som
ekonomiberedning/kommunfullmäktige kan ta ställning för

Töreboda 170126
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Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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Dnr KS 2017/0008

Medborgarförslag om cykelväg i Kilenområdet
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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.
Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2017/0015

Medborgarförslag om byte av kommunens
advents-/Ijus-dekorationer
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget rernitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om byte av kommunens advents- /5usdekorationer. Det föreslås att kommunens advents- och juldekorationer byts
ut. I år var till exempel belysningen i torggranen trasig stora delar av tiden.
Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2017/0014

Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

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

Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

ö

' Justerare '
{l

lUtdragsbe-styrkande

