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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i 
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 24 april 2017 
kl. 18.00 för behandling av nedanstående ärenden. 

 

1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare, Kenneth Carlsson och Allan Jakobsson 
Dnr 3068  

3.  Information om polisens arbete, Helena Trolläng 
Dnr 8543  

4.  Uppföljning av medborgarlöfte i Töreboda kommun 2016, Ks § 86 
Dnr 2016-00053  

5.  Namn på nya gator i Gastorp och Kanalparken, Ks § 108 
Dnr 2017-00067  

6.  Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag, Ks § 110 
Dnr 2015-00124  

7.  Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens verksamheter i 
Töreboda, Ks § 113 
Dnr 2016-00135  

8.  Ansökan om lån till Servicebyggnad - Töreboda Golfklubb, Ks § 114 
Dnr 2017-00019  

9.  Besvarande av medborgarförslag om cykelväg i Kilenområdet, Ks § 115 
Dnr 2017-00008  

10.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

11.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

12.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

13.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  



 

 

14.  Meddelanden 
Dnr 3534  

15.  Valärenden 
Dnr 2014-00154 113 

 

Göran Johansson 
ordförande 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 12 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut 
på kommunens hemsida www.toreboda.se. 

mailto:kommunen@toreboda.se
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-Ol
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136

Ks § 86 Dnr KS 2016/0053

Uppföljning av medborgarlöfte i Törpboda kommun 2016

Kommunstyrelsens f6rslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet tas upp på kungörelsen till kommunfullmäktiges aprilsammanträde.

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 gemen-
samt löfte till medborgarna i kommunen. I medborgarlöftet framgår att poli-
sen och kommunen ska samarbeta för att öka tryggheten och minska brotts-
ligheten 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 ratt-
fylleri /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 januari-december,
Töreboda och Uppföljning medborgarlöfte
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 35
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?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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forts. Ks § 86

Polisen och Töreboda kommun, Affisch, "Så har vi uppfyllt vårt löfte" den 21
april 2017

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Ärendet förs till kommunfullmäktige för information.

Bengt Sjöberg (M): Ärendet tas upp på kungörelsen till kommunfullmäktiges
aprilsammanträde.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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polisen TöREBODA KOMMUN

Medborgarlöfte orn päverkade förare i trafiken

Så har vi uppfyllt vårt löfte
Inför 20l61ovade polisen och Töreboda kommcin att särskilt fokusera på
pi-oblen-iet med påverkade förare i trafiken. Kommunen lovade att aktivt
jobba med att erbjuda kontraktsvärd som ett alternativ till föngelse.

Detta har polisen gjort:
* Genomfört 42 riktade trafikinsatser i Töreboda.

* Rapporterat 18 förare som kört bil påverkade av alkohol
* Rapporterat 18 ioörare som kört bil påverkade av droger.
* Rapporterat 67 förare som framfört sitt fordon utan gällande körkort.
* Rapporterat 51 persorier som varit påverkade av droger
* Beslagtagit 13 fordonsnycklar för att hindra fortsatt färd
* Beslagtagit 38 fordon där fordonet eller 'förareri inte uppfyllt lagkrav

Detta har kommunen gjort:
* Beviljat 23 insatser gällande öppenvård pa beroendecentrum
* Beviljat 9 institutionsbehandlingar på behandlingshem eller familjehem
* Beviljat 12 insatser i sysselsättningsprogrammet för att komma ifrån

missbruk och kriminalitet.

* Beviljat 1 insats på KRAMI som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i
samarbete med kriminalvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen

* Beviljat 2 stödboenden för att komma ifrån missbruk och kriminalitet.
* Beviljat 6 insatsei- där vi erbjudit kontaktperson för att komma ifrån

missbruk, isolering och kriminalitet.
* Besli?itat om tvångsvård för missbrtik vid ett tillfälle.

I de medborgardialoger som genomförts under 2016 har invänarna visat
uppskattning för de insatser som gjorts men även pekat på att problemen
i viss mån kvarstår.

Vi lovar därför ett fortsatt fokus på påverkade förare
även under 2017.



 

 

 

 

 

Avdelningen för särskilda utredningar, Västra Götaland Östra Skaraborg – Gunnar Åreng 

2017-01-04 

  

                                                  

Uppföljning medborgarlöfte Töreboda 
2016 

 
Så har vi uppfyllt vårt löfte 

 
 

 
 
 

 



 Dokument Sida 

 Uppföljning 2 (6) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Gunnar Åreng 2017-01-04   01.00 

 

uppföljning medborgarlöfte 

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskom-

melse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som 

ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett 

område. Problemområdet är framtaget genom medborgardialog, medarbe-

tardialog, medarbetarerfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna 

överenskommelser mellan polis och kommunen.    
 

Syfte och uppföljningen gäller ärenden som kopplas till påverkade och  

oftast livsstilskriminella individer inom Töreboda kommun. Inte ovanligt 

att det är samma individer som stoppas och rapporteras. Individer som i 

påverkat tillstånd utan körkort i undermåliga fordon färdas på våra vägar 

samt försörjer sig på annan brottslig verksamhet. Att stoppa och rapportera 

påverkade förare samt om möjligheterna enligt lag föreligger ta fordon i 

beslag.   

 

Uppföljningen av dessa brott kommer att ske månadsvis under 2016 och 

efter årets slut kommer en årsuppföljning att göras. Statistiken är hämtad 

från STATUS – stöd för beslut i operativ verksamhet och RAR anmälnings-

rutin. Ett ärende kan innehålla flera brottsmisstankar därmed en gärnings-

man som rapporteras för flera misstankar. 

 
 

 

  Uppföljningen gäller följande brottskoder och brott. 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning TBL 3§ 

 3005 Rattfylleri TBL 4 & 4a 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika TBL 4§ 

 5011 Narkotikabrott eget bruk 

 TBL 7§ Ett fordon som använts vid brott enligt denna lag får förkla-

ras förverkat, om det behövs för att förebygga sådan brottslighet och 

förverkandet inte är oskäligt. 

 

Januari  

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning sju stycken under perioden 

 3005 Rattfylleri ett ärende under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika inga ärenden 

 5011 Narkotikabrott eget bruk tre stycken ärenden under perioden 

 TBL 7§ Två fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden 



 Dokument Sida 

 Uppföljning 3 (6) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Gunnar Åreng 2017-01-04   01.00 

 

uppföljning medborgarlöfte 

 

 

 

Februari 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning tio stycken under perioden  

 3005 Rattfylleri två stycken ärenden under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika tre stycken ärenden un-

der perioden 

 5011 Narkotikabrott eget bruk 17 stycken ärenden under perioden   

 TBL7§ Sex fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden 

 

Mars 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning sex stycken under perioden 

 3005 Rattfylleri inget ärende under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika två stycken ärende un-

der perioden 

 5011 Narkotikabrott eget bruk två stycken ärende under perioden  

 TBL 7§ Sex fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden 

 

Under mars så stoppades ett fordon utifrån tips om inbrott i villa. I fordonet 

och vid husrannsakan påträffades stöldgods. Tre misstänkta och ärendet är 

redovisat till åklagare.  

 

April 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning sex stycken under perioden 

 3005 Rattfylleri ett ärende, körkort omhändertaget. 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika ett ärende under peri-

oden 

 5011 Narkotikabrott eget bruk ett ärende under perioden 

 TBL 7§ Tre fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden. 

Vid två tillfällen har nycklar tagits enligt PL 24, allt för att förhindra 

fortsatt färd 
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 Uppföljning 4 (6) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Gunnar Åreng 2017-01-04   01.00 

 

uppföljning medborgarlöfte 

 

 

 

Maj 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning nio ärenden under perioden  

 3005 Rattfylleri fyra ärenden under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika fem ärenden under pe-

rioden 

 5011 Narkotikabrott eget bruk fem ärenden under perioden  

 TBL 7§ Fyra fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden  

 

 

 Uppföljning skrotade fordon  

 

Utav 21 fordon som tagits i beslag enligt TBL7§ bilar så har 8st bilar samt 

1st mc skrotats i maj, enligt beslut av utredningsbefäl.   

Detta efter det att underrättelse sänts ut till misstänkt och inga anspråk har 

gjorts. Alla bilarna har värderats enligt praxis och det är ett spann mellan 

2000-9000 kronor, så man kan säga att det är skrotbilar som tagits i beslag. 

Alla förarna är rapporterade för grov olovlig körning och redovisade till 

åklagaren med lite olika resultat! 
 

Marlene Andersson Wikman 

Utredningsbefäl Mariestad 

 

  

Juni 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning fyra ärenden under perioden 

 3005 Rattfylleri tre ärenden under perioden  

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika ett ärende under peri-

oden 

 5011 Narkotikabrott eget bruk ett ärende under perioden 

 TBL 7§ Tre fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden 
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 Uppföljning 5 (6) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Gunnar Åreng 2017-01-04   01.00 

 

uppföljning medborgarlöfte 

Juli 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning sex stycken under perioden 

 3005 Rattfylleri inget ärende under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika två ärenden under peri-

oden (ett körkort omhändertaget) 

 5011 Narkotikabrott eget bruk två ärenden under perioden  

 TBL 7§ Fyra fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden, 

nycklar omhändertagna enligt 24§ för att förhindra fortsatt färd 

 

Augusti  

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning sju stycken ärenden under pe-

rioden 

 3005 Rattfylleri inget ärende under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika ett ärende under peri-

oden 

 5011 Narkotikabrott eget bruk två ärenden under perioden   

 TBL 7§ Tre fordon tagna i beslag enlig denna lag under perioden  

 

September 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning sex stycken ärenden under 

perioden 

 3005 Rattfylleri inget ärende under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika ett ärende under peri-

oden  

 5011 Narkotikabrott eget bruk två ärenden under perioden   

 TBL 7§ Fyra fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden 

 

Oktober  

  

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning ett ärende under perioden 

 3005 Rattfylleri inget ärende under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika ett ärende under peri-

oden  

 5011 Narkotikabrott eget bruk fyra ärenden under perioden  

 TBL 7§ Ett fordon taget i beslag enligt denna lag under perioden 

 

11 par nycklar omhändertagna enlig PL 24§ under perioden 1 januari -31 

oktober 2016.  
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 Uppföljning 6 (6) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Gunnar Åreng 2017-01-04   01.00 

 

uppföljning medborgarlöfte 

 

 

November 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning fyra ärenden under perioden 

 3005 Rattfylleri fem ärenden under perioden 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika ett ärende under peri-

oden  

 5011 Narkotikabrott eget bruk tio ärenden under perioden  

 TBL 7§ Två fordon tagna i beslag enligt denna lag under perioden 

 

December 

 

 3002 Olovlig och Grov olovlig körning ett ärende under perioden=67  

 3005 Rattfylleri två ärenden under perioden=18 

 3070 Rattfylleri under påverkan av narkotika inga ärenden under pe-

rioden=18 

 5011 Narkotikabrott eget bruk två ärenden under perioden=51   

 TBL 7§ Inga fordon tagna i beslag enlig denna lag under perioden=38  

 

 

 

13 par nycklar omhändertagna enlig PL 24§ under perioden 1 januari -31 

december 2016. 42 riktade trafikkontroller mot medborgarlöftet 2016 

 

 

 

Röda siffror = uppföljning för året. 

 

 

 

Gunnar Åreng 

Kommunpolis 

MTG 

 



     Uppföljning medborgarlöfte januari – december 2016 

                                          Töreboda 

 

 

1 januari – 31 december 2016 

 

 

 67 ärenden gällande olovlig och grov olovlig körning TBL3§ 

 18 ärenden gällande rattfylleri TBL4 & 4a 

 18 ärenden gällande rattfylleri under påverkan av narkotika TBL4§ 

 51 ärende gällande brott mot narkotikastrafflagen eget bruk 

(1968:64) 

 38 fordon tagna i beslag enligt TBL 7§ 

 13 nycklar omhändertagna enligt PL 24§ 

 42 riktade trafikinsatser  

 

 

 

Gunnar Åreng 

Kommunpolis 

Mariestad, Töreboda och Gullspång 

 



  
  
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Töreboda kommun 

 

 

 Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 2017/ 

Datum 2017-01-16 
 

 

 

 

Uppföljning av medborgarlöfte i Töreboda kommun 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.   

 

Bakgrund  

Sedan mars 2016 har Töreboda kommun och Polismyndigheten ett gemensamt 

löfte 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 arbeta 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 arbeta 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 trolig 

först på sikt.   

 

Underlag för beslut 

Uppföljning medborgarlöfte januari-december, Töreboda 

Uppföljning medborgarlöfte 

 

 

 

Johan Walfridson    

Säkerhetssamordnare    
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Ks § 108 Dnr KS 2017/0067

Namn på nya gator i Gastorp och Kanalparken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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.

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 plan-
och exploateringschefen anser att Sadelgatan är ett lämpligt namn.

Kanalparken
Infartsgatan är namnsatt i laga kraftvunnen detaljplan och har namnet
Kanalparksgatan. Plan- och exploateringschefen föreslår att Tvärgatorna får
namn som knyter an till personer med koppling till Göta kanal.

Thunbergs gränd; En av företrädarna för den nya kanaltekniken var slussbyg-
garen Daniel Thunberg från Trollhätte Kanalverk. Han fick uppdraget 1784
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 17B4. Med järnvi5a arbetade han på att
få till stånd Göta kanal som en självklar fortsättning på Trollhätte kanal, in-
vigd år 1800. 1808 fick han kung Gustav IV Adolfs stöd i att "företaga och full-
borda det riksgagneliga arbetet".

7':ö
./

J reusterai Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTfADESPROTOKOLl
Sammanträdesdatum

2 017-0 4-O 5
Sida

174

forts. Ks § 108

Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 39

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta om föl-
jande namn på de nya gatorna;
Gastorpsområdet, Sadelgatan
Kanalparken, Thunbergs gränd och von Platens gränd.

Bilaga Ks § 108/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

/
/? I:

Justerare l Utdragsbestyrkande
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PLANBESTÄilllMEL8ER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningg. Där
beteckning saknas, gäller bes}bmelsen inom hela planområdet Endast
angiven användning och utformning är tillåten.

MARKMIVÄNDNING
Allmänna platger
L-GkTA Gata i lokalnätet

NÅTl'R Naturområde

utformning av allmänna plgtser
Inom naturområde får uppföras mindre byggnader för transforrnatot- och
pumps}aUoner

xå5lllCD 'r

Grundkarta över
Gastorp i Töreboda

Upprättad av Tekniska förvaltningen/
Kaff- och mä(avdelningen
i ok!ober 2€)13, Mariestads kommun
A.Hellon

MätningsingenjÖr

Skala 'I:I000
Standardklass: 11

Koordina}system: SIMEREF 9913 30
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning:
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LILLÄN;EN 2:3
Parkvägen
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Kvartersmr..rit
i) Bos}äder

uTNYTTJANDEGRAD

e, Högst en jjärdedel av fastighetsarean får bebyggas

BEGRÄNSNINGAR AV MARKEN8 BEBYGGANDE
I.'.',',::,o,,',:?...?':'.':,,l',.:?.'i Byggnadfårimeuppföras
u Mad«en ska vara tillgänOlig för allmänna unde0ordiska

Iedningar

xb51llll0 -',?

Komplemen}byggnad inmätl

Skärm(ak

Hus beräkna}

Transformator

Vägmärke
Belysningstolpe

Vägkan}
Kanls}en

Markhöjd

Rulnä!spunk}

Polygonpunkl
Elledning
Spillvsl}enledning
Vat(enledninaVa((enlednino -
Dagvatlenledning
Dike
LöJräd

Elskåp

Datasliåp

UPPLYSNINGAR

Mera detaljerade geotekniska undersö!<ningar
kan komma att krävas inför områdets bebyg-
gande.

«sRb!8BETECKNINGAR
?»»*h -&ll Linjeritadtremeterikariansskala

utanför planområdet
Arnåndningsgräns
Egenskapsgräns

UTFORffilNG, PLACERING, uTSEENDE
"Ifö Hbgsm }otalhöjd i mehay öVer mark

Störsm taldufö:ng igrader/an3
IIN Högshi antal våningar
F Endastfriliggande hus
V,'2 Ny bebyggelse ska u}fÖras med sadeltak
l'l Fasader ska beklädas med (räpanel
YJ Tal« på byggnader inom kvar}ersmark ska beklädas med
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Gatunamn nya bostadsområden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande namn på de nya gatorna  

Gastorpsområdet,  Sadelgatan 

Kanalparken, Thunbergs gränd och von Platens gränd 

Bakgrund 

Gastorp              
Namn på omkringliggande gator har namn som knyter an till lantbruk såsom 
Slåttergatan, Stallgatan mm Gatan ligger i kvarteret Hästen varför Sadelgatan 
är ett lämpligt namn 

Kanalparken                            
Infartsgatan är namnsatt i laga kraftvunnen detaljplan och har namnet 
Kanalparksgatan. 

Tvärgatorna föreslås få namn som knyter an till personer med koppling till 
Göta kanal.                                 
Thunbergs gränd. En av företrädarna för den nya kanaltekniken var 
slussbyggaren Daniel Thunberg från Trollhätte kanalverk. Han fick uppdraget 
1784 att lägga fram ett nytt kanalförslag, för hela sträckan Vänern-Östersjön.  
von Platens gränd. Första gången von Platen kom i kontakt med kanal-
byggande 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".  

Bilagor 

Kartor över Gastorp respektive Kanalparken 

Töreboda 2017 02 16 

Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef  
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GRÄNSBETECKNINGAR
Linje ritad tre meter i kartans skala 
utanför planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns

UPPLYSNINGAR
Mera detaljerade geotekniska undersökningar
kan komma att krävas inför områdets bebyg-
gande.

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där 
beteckning saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast 
angiven användning och utformning är til låten. 

MARKANVÄNDNING 
Allmänna platser 
L-GATA Gata i lokalnätet 
  NATUR Naturområde 

Utformning av allmänna platser 
Inom naturområde får uppföras mindre byggnader för transformator- och 
pumpstationer 

Kvartersmark 
  B Bostäder

UTNYTTJANDEGRAD 
e1  Högst en fjärdedel av fastighetsarean får bebyggas 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
Byggnad får inte uppföras 

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar

UTFORMNING, PLACERING, UTSEENDE 
Högsta totalhöjd i meter över mark 
Största taklutning i grader 

I  II Högsta antal våningar 
F Endast fri liggande hus 
v2 Ny bebyggelse ska utföras med sadeltak 
v3 Fasader ska beklädas med träpanel 
v4 Tak på byggnader inom kvartersmark ska beklädas med 

röda takpannor 
Dagvatten ska fördröjas och renas inom respektive fastighet före anslutning till 
kommunens ledningsnät i enlighet med kommunens anvisningar.. 
Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkten.

ILLUSTRATIONER 
Illustrationslinjer

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden slutar fem år efter det att beslut om planens antagande 
vunnit laga kraft. 
Strandskyddet upphävs inom kvarters- och gatumark 

Planen antagen 2015-01-26 av kommunfullmäktige
Laga kraft 2015-03-06
Genomförandetiden utgår 2020-03-06

Sadelgatan

tpdaha1228
Polygon

tpdaha1228
Linje  



Skala 1:1000 (format A1), 1:2000 (format A3)
0 50 100 m

Dike

Barrskog

Stödmur

Lövträd resp. barrträd

Polygonpunkt
Rutnätspunkt

Datakabel
Elledning

Spillvatten-, vatten- och
FjärrvärmeF

D
E

Järnväg
Trappa

Staket

Kantsten
Vägkant

Transformator
Skärmtak

Fastighetsbeteckning

Bostadshus resp. uthus

Byggnad i allmänhet

GatunamnMagasinsgatan

GÄRDET 4:1

Fastighetsgräns
Traktgräns KabeltvTV

TelekabelT

Häck
Granskog

Slänt

Strandlinje med berg i dagen

LedningsrättLr

ServitutServ

Kvartersnamn och nummerKRATTAN

Mindre stig

GA :3 Gemensamhetsanläggning
AvtalAvtal Övr-022

Församlingsgräns

Ägoslagsgräns

dagvattenledning

Elskåp
Belysningsstolpe

Höjdkurvor

BETECKNINGARGrundkarta över
Kanalparken i Töreboda
Upprättad av Tekniska
förvaltningens
kart- och mätavdelning
i december 2015

mätningsingenjör

Skala: 1:1000
Standardklass: II
Koordinatsystem: SWEREF 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2015-12-22

Andrew Hellon

X=6510100

X=6510400

Y=
18

65
00

Y=
18

68
00

PLANKARTA

Sötåsenvägen

Skepparevägen

Fi
sk

a r
ev

ä g
en

Göta kanal

STAREN

SARVEN

LAXEN

KILEN

BJÖRKÄNG

KANALJORDEN

1
2 3

4
5 6 7

8911

1

3

10

2

4

15:18

15:18

1

2 3 4
5 6 7

8

1

4:1

9:3

9:4

9:1

9:1

erv TA144

Lr TA37

6

15
119

5
1

12
8

4

5

2A

14
16

13
7

3

10
6

2   

2

4

7

AC
J J

_3
x 1

50
_ 1

2k
V

ACJJ_3x150_12kV
ACJJ_3x150_12kV

ACJJ_3x150_12kV

ACJJ_3x150_12kV

ACJJ_3x150_12kV

ACJJ_3x150_12kV

AC
JJ

_3
x1

50
_1

2k
V

ACJJ_3x150_12kV

AC
JJ

_3
x1

50
_1

2k
V

ACJJ_3x150_12kV

S00044

B00242

SH1082

SH1075

SH1074SH1073

SH1072

SH1038

SH1037
SH1036

SH1018

SH1019

T090H

SH1083

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

D
D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

D

D

B II

E

lokalgata

WB
gc

gc

gc

gc

Vä
st

ra
 st

am
ba

na
n

Jm

Natur

Natur

Natur

Natur

Natur

Natur

u

KILEN
15:18

15:18

KANALJORDEN

92
.5

0

92
.5

0

92.50

92.50

dike

gc

dike

W

BHK VIII

B II s

Natur

Natur

gc

gc

gc

e 60

e 60

e 60

gc

Vattennivå vid drift
ca + 91,6

gc

uppläggn

Natur

8,5

8,5

27,0

B II

e 60

8,5

3,5

dagvatten

+94,1

+92,6

+92,8

n

gc

Natur

Kanalparksgatan

dike

skydd

skydd

skydd

skydd

STAREN

DETALJPLAN

KANALPARKEN
Töreboda tätort, Töreboda kommun

Töreboda kommun
Dan Harryzon                                        L I Knutsson arkitektkontor
plan- och exploateringschef

Upprättad i juni 2015, reviderad i februari 2016

ANTAGANDEHANDLING

0,0

Ka
na

lp
ar

ke
n 

pl
an

ka
rta

 a
nt

ag
an

de

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet, till ika användningsgräns 
Användningsgräns
Egenskapsgräns

UPPLYSNINGAR
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning 
till marknivå vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. 
     Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom res-
pektive fastighet före anslutning till kommunens anläggning. 

SKYDD MOT STÖRNINGAR 
Samtliga bostäder ska uppfylla kraven i Boverkets allmänna råd 2008:1 angående 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
Kvartersmarken får inte uppvisa större vibrationsnivå än 0,4 mm/s RMS 1-80 Hz. 
Åtgärder til l skydd mot utsläpp av farliga ämnen ska bestämmas i samråd med 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
Startbesked för uppförande byggnad får inte beviljas förrän påträffade 
markföroreningar har avlägsnats. 
Startbesked för uppförande av bostadshus får inte beviljas förrän bullerskydd mot 
stambanan har uppförts. Skyddets utformning ska bestämmas i samråd med 
länsstyrelsen.   

MARK OCH VEGETATION 
n Skogsdungen ska bevaras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden slutar femton år efter det att beslut om planens antagande 
vunnit laga kraft. 
Gällande strandskydd upphävs inom kvarters- och gatumark. 

ÖVRIGT 
Bullerskärm ska anordnas till en höjd av minst 2,5 meter över järn-

 vägsrälsens nivå.

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning 
saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning 
och utformning är tillåten. 

MARKANVÄNDNING 
Allmän plats 
  Natur Naturmark. Mindre teknikbyggnader får uppföras. 
lokalgata Gata i lokalnätet 
dike Öppet dike (får kulverteras vid korsningar med gata och gång- och 

cykelväg)
skydd Skyddsåtgärder ska vidtas mot olyckor med farligt gods 
gc Gång- och cykelväg 
uppläggn Uppläggningsplats för gång- cykelbro samt färja 
dagvatten Uppsamlingsdamm för dagvatten 
+00,0 Föreskriven höjd över nollplanet 

Kvartersmark 
  BHK Bostäder, handel och kontor 
  E Transformatorstation
 Jm Småindustri

Vattenområde 
  W Öppet vattenområde med gång- och cykelbro samt plats för färja 

över kanalen   
  WB Område för bryggor 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
e 60 Högst 60 procent av fastighetens areal får bebyggas 

Byggnad får inte uppföras 
Marken får endast användas för garage och andra gårdsbyggnader

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar  

UTFORMNING, PLACERING 
Högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå vid byggnaden. 
Högre höjd får medges för venti lationsdon och liknande anord-
ningar. 

II VIII Högsta antal våningar
s Endast sammanbyggda hus.  
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gata och minst 4 meter från gräns 
mot annan allmän plats. 
Gårdsbyggnad ska placeras minst 3 meter från gräns mot gata och får placeras i 
gräns mot annan allmän plats samt mot granntomt. 
Byggnad ska placeras i huvudsaklig överensstämmelse med anvisningarna i 
bullerutredningen (se utdrag i planbeskrivningen). Om annan placering övervägs ska 
bullerutredningen revideras för att avgöra om placeringen är godtagbar. 
Byggnads tak- och fasadmaterial ska utgöras av brandhärdigt material. 

Detaljplanen antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25
Laga kraft 2016-11-10
Genomförandetiden utgår 2031-11-10

von Platens grändThunbergs gränd

tpdaha1228
Polygon

tpdaha1228
Polygon

tpdaha1228
Linje  

tpdaha1228
Linje  
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Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner de av kommunstyrelsen lämnade för-
teckningarna över motioner och medborgarförslag som inte färdigbe-
retts, bilaga.

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

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 30, ska kommunstyrel-
sen 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 medborgar-
förslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslu-
tas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva mo-
tionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning."

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

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 bland annat att uppdra till
kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 5 april samman-
ställa en skrivelse om vad som kommit fram vid beredningen av de motioner
och medborgarförslag där beredningen tagit: längre tid än ett år. Utvecklings-
utskottet 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 fö5ande rapport om utredningsläget för obesvarade
motioner och medborgarförslag;

il ,a .pz-r,i

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 sep-
tember 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 åter-
kommit 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. Utbildnings-
och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016, § 33, föreslå kommunstyrel-
sen besluta:

1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet ak-
tualiseras 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 kommunlednings-
kontoret att ta kontakt med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (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. Kommunled-
ningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt 2 i utveck-
lingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och kommunchefen
anser att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i kom-
munfullmäktiges svar. När det gäller återremitteringen av beredningen av
medborgarförslaget så har den inte slutförts. Ärendet bör åter aktualiseras
på utvecklingsutskottet senast i maj 2017.

J/'- f
/( 1.

Justerare
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets sammanställningar över inte färdigberedda mo-
tioner och medborgarförslag den 16 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 44
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 mars 2017

Bilaga Ks §110/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ärendeförteckning

[:

Nummer Datum Avsändare/Mottagare , Ansvarig
2017-00034 2017-01-27 Anne-Charlotte Karlsson (S) Motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare

som är +75 år
Per-Ola Hedberg

2017-00033 2017-01-27 Anne-Charlotte Karlsson (S) Motion om att införa verksamhets vaktmästare inom
utbildningsverksamheten

Per-Ola Hedberg

2016-00321 2016-12-22

l
Motio-n f;ån 'Mattias Faleke o-ch Thårese Er!kfön (V) -om " -
webbsändning, radiosändning samt streaming av
Kommunfullmäktiges sammanträden

Per-Ola Hedberg
l

2016-00291 2016-11-28 Motion om fritidsbank Marita Friborg
2016-00290 2016-11-28 Motion om kultur ' Marita Friborg
2016-00269 2016-10-31 Mot!onfrföD-anielNord-(C)-omnormall-addningavelfordon  -

Macken flyttar hem
Dan Harryzon

2016-00253 2016-09-26 Anne-Charlotte Karlsson Motion från Anne-Charlotte Karlsson (s) om förebyggande insatser för
att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen

, Johan Walfridson

2012-00186 2012-10-29 Karl-Johan Gustafson Motion av Karl-Johan Gustafson om upprustningsplan för förskolor
och skolor

i Marita Friborg
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Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig
2017-00034 2017-01-27 Anne-Charlotte Karlsson (S) Motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare

som är +75 år
Per-Ola Hedberg

2017-00033 2017-01-27 Anne-Charlotte Karlsson (S) Motion om att införa verksamhets vaktmästare inom
utbildningsverksamheten

Per-Ola Hedberg

2016-00321 2016-12-22 Motion från Mattias Faleke och Thårese Erikson (V) om
webbsändning, radiosändning samt streaming av
Kommunfullmäktiges sammanträden

Per-Ola Hedberg

2016-00291 2016-11-28 Motion om fritidsbank Marita Friborg
2016-00290 2016-11-28 Motion om kultur Marita Friborg
2016-00269 2016-10-31 Motion från Daniel Nord (C) om normalladdning av elfordon

Macken flyttar hem
Dan Harryzon

2016-00253 2016-09-26 Anne-Charlotte Karlsson Motion från Anne-Charlotte Karlsson (s) om förebyggande insatser för
att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen

Johan Walfridson

2012-00186 2012-10-29 Karl-Johan Gustafson Motion av Karl-Johan Gustafson om upprustningsplan för förskolor
och skolor

Marita Friborg
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Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig
2017-00055 2017-02-09 Berg, Marcus (P) Medborgarförslag, kommunal tvättanläggning för bil Per-Ola Hedberg
2017-00046 2017-02-08 Bo Lennartsson Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen Dan Harryzon
2017-00015 2017-Ol-17 Medborgarförslag - Byte av kommunens advents/ Ijusdekorationer Per-Ola Hedberg
2017-00014 2017-Ol-17 Medborgarförslag - Belysning vid fritidshemmet Galaxen Per-Ola Hedberg
2017-00008 2017-Ol-09 Medborgarförslag cykelväg i Kilenområdet Per-Ola Hedberg
2016-00233 2016-09-07 Monica Eklöf Medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter för

anställning i Töreboda kommun
Per-Ola Hedberg

2015-00075 2015-03-17 Britt Uhlin Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyffer fram och
påminner om barnkonventionens betydelse

TPTXSAO126



TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
Per-Ola Hedberg, kommunchef Dnr: KS 2015/0124 
Telefon Datum 2017-03-23 
 

 
Postadress Telefon Fax E-post Postgiro  
Box 83 0506-180 00 Växel 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 – 6 
545 22 Töreboda 

 
   
 Kommunstyrelsen 
 
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

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

 

Bakgrund 

Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bilaga. 
 

Ärendet - motioner 

Rapport om utredningsläget för obesvarade motioner enligt bilaga är följande: 
 
Nr 2012-00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor 
 
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23.  
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83: 
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av 
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har 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.  

Ärendet - medborgarförslag 

Rapport om utredningsläget för obesvarade medborgarförslag enligt bilaga är 
följande: 
  
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter 
fram och påminner om barnkonventionens betydelse 



TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
Per-Ola Hedberg, kommunchef Dnr: KS 2015/0124 
Telefon Datum 2017-03-23 
 

 
Postadress Telefon Fax E-post Postgiro  
Box 83 0506-180 00 Växel 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 – 6 
545 22 Töreboda 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36: 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och 
kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet och 
till utvecklingsutskottet. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå 
kommunstyrelsen:  

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

2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla 
verksamhetsområden i syfte att lyfta fram rättigheter enligt 
barnkonventionen: 

o Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa? 
o Har unga fått säga sin mening? 
o Vilket är vårt syfte? 

Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58: 

1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret. 
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt 

med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och be 
dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i vår eller till 
hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrätts- 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 jag anser att 
aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i kommunfullmäktiges 
svar.  
 
När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har 
den inte slutförts. Ärendet bör åter aktualiseras på utvecklingsutskottet senast i 
maj 2017. 
 
 
Töreboda som ovan 
 
 
 
Per-Ola Hedberg  
Kommunchef  
 
Bilaga: Ärendeförteckning motioner och medborgarförslag 
 
Beslutet ska skickas till: Kommunchef, Barn- och utbildningschef, 
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson, Teknisk chef Michael Nordin 
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Ks § 113 Dnr KS 2016/0135

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Töreboda

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 14 februari 2017 att godkänna slutredovis-
ning av investeringsob3ekti 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, F§ 48

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

/
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SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Tekniska nämnden - Töreboda                                           

Ansvar 217 - Fastighetsavdelningen

Projekt 92118 Töreboda camping

Campingen är utbyggd med 18st elektrifierade platser utmed kanalen. Bra temperatur och

samordning med konstgräsprojektet har gjort att kostnaden är mindre än budgeterat.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 1 000 0 106 106 894

2016 0 704 704 -704

Summa: 1 000 0 810 810 190

Projekt 92303 Törehov omb omklädn rum

Sista etappen av omklädningsrummen är klar, en anpassning för tillgängligheten till ishallen har gjort

att den sista delen överskridit budgeten.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2011 4500 0 73 73 4427

2012 0 371 371 -371

2013 0 424 424 -424

2014 5100 0 4155 4155 945

2015 750 0 4530 4530 -3780

2016 0 902 902 -902

Summa: 10 350 0 10 455 10 455 -105

Projekt 92304 Renovering sarg Ishallen

Sargen är utbytt och klubben är mycket nöjd. Ett helt oförväntat fel på den gamla sargens placering

(sargen var ej symetriskt placerad) innebar att golvet och alla linjer måste målas om och 

en anpassning för tillgängligheten till omklädningsrummen att vi överskridit budgeten.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 1100 0 0,4 0,4 1099,6

2016 0 1 565 1 565 -1 565

Summa: 1 100 0 1 565 1 565 -465

Projekt 92314 Töreshov konstgräs



Maskiner för skötsel av konstgräsplanen.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015

2016 150 0 150 150 150

Summa: 150 0 150 150 0

Projekt 92492 Björkäng modul

Nya byggnader för skola och fritids, avvikelsen beror främst på avpassningar till verksamheten

som vi ej beräknat.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 6500 6691 6691 -191

2016 0 0 0 0

Summa: 6 500 0 6 691 6 691 -191

Projekt 92493 Kilenskolans modul

Ny byggnad för skola. Sammordningen med modulerna på Björkäng har genererat ett överskott.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 3000 2660 2660 340

2016 0 0 0 0

Summa: 3 000 0 2 660 2 660 340

Projekt 92507 Älgarås servicehus

Ny pelletsanläggning är installerad, avvikelsen är orsakad av att upphandlingen gav ett lägre anbud

än förväntat

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2014 1400 310 310 1091

2015 3491 2971 2971 520

2016 0 0 0 0

Summa: 3 491 0 2 971 2 971 520

Projekt 92613 Kilenskolan elsäkerhet



Pengarna har använts till att byta ut den belysning i skolsalarna som var i sämst skick.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2014 109 109 109 0

2015 118 127 127 -9

2016 0 0 0 0

Summa: 118 0 127 127 -9

Ansvar 215 - Gatuavdelningen

Projekt 92141 GC väg Hjälstad Moholm

Samfinasieringsavtal med Trafikverket, arbetet klart och omförvarhandling av avtalet föll väl ut, ett 

befarat underskott om  387 tkr blev enbart 71 tkr.  Vid byggstart fanns ingen indikation på att sam-

finansieringsbeloppet var för lågt.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 2000 890 890 1110

2015 144 144 -144

2016 0 1 037 1 037 -1037

Summa: 2 000 0 2 071 2 071 -71

Projekt 92151 Gatubelysning Kårtorpsparken

Utbyte av parkbelysningen i Kårtorpsparken.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 200 0 2 2 198

2016 0 197 197 -197

Summa: 200 0 199 199 1

Projekt 92152 Busshållsplats Fägrevägen

Överskridandet föreslås att täckas av medel från projekt Tillgänglighet 92279.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 0 0 0 0 0

2016 98 0 147 147 -49



Summa: 98 0 147 147 -49

Projekt 92155 Hållplats Tällåsen

Projektet utgår

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2016 0 13,4 13,4 -13,4

Summa: 0 0 13 13 -13

Ansvar 211 - VA-avdelningen

Projekt 92160 Kanalvägen

Byggt bort återkommande avloppsstopp.Kostnaderna lägre än beräknat. 

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2016 1 000 0 642 642 358

Summa: 1 000 0 642 642 358

Projekt 92257 Töreboda reningsverk

En omfattande renovering av Töreboda reningsverk har pågått under flera år, överskridandet i år beror

på bristfälliga ritningar i projekteringsstadiet, vilket skapat merarbete.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2011 0 0 97 97 -97

2012 4500 0 3082 3082 1418

2013 0 696 696 -696

2014 629 0 895 895 -266

2015 0 1248 1248 -1248

2016 1 252 0 1732 1732 -480

Summa: 6 381 0 7 749 7 749 -1 369

Projekt 92220 Nya brunnsbeteckningar



Projekter färdigställt 2015.

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2015 0 220 220 -220

2016 0 0 0 0

Summa: 0 0 220 0 -220

Projekt 92277 Vassbackens VV reservkraft

Projektet utgår och kommer ingå i en större omfattning/större projekt.  

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2016 120 0 0 0 120

Summa: 120 0 0 0 120

Projekt 92278 Idrottsvägen VA

I samband med arbetet med GC-väg

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2016 200 0 240 240,4 -40

Summa: 200 0 240 240 -40

Projekt 92208 Rundmatning Rotkilen

År Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Avvikelse

2016 700 0 518 518 182

Summa: 700 0 518 518 182



Sista etappen av omklädningsrummen är klar, en anpassning för tillgängligheten till ishallen har gjort







En omfattande renovering av Töreboda reningsverk har pågått under flera år, överskridandet i år beror
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 26                                                   Dnr 2017/00032  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska 
nämndens verksamheter i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda 
kommun år 2016.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Töreboda kommun år 2016.    

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf. 
teknisk chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för 
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  

 



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2 0l 7-0 4-O s
Sida

185

Ks § 114 Dnr KS 2017/0019

Ansökan om lån till servicebyggnad, Töreboda Golfklubb

Kommunstyrelsens förslag tili kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar Töreboda Golfklubb ett lån på 400 00 0 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 nybygg-
nation 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 bevi5a Töreboda Golfklubb ett lån uppgående till 400 000 kronor. Lånet
ska amorteras under 10 år med start 2017. Ränta på lånet ska erläggas i en-
lighet med den internränta som Töreboda kommun tillämpar, enligt rekom-
mendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Internräntan för-
ändras över tid och uppgår år 2017 till 1,75 %.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 49

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
:%'

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Ansökan om räntefritt lån till servicebyggnad – Töreboda Golfklubb 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Töreboda Golfklubb 

ett lån uppgående till 400 000 kronor. Lånet ska amorteras under 10 år med 

start 2017. Ränta på lånet ska erläggas i enlighet med den internränta som 

Töreboda kommun tillämpar. 

 
Bakgrund 
 
Töreboda Golfklubb har inkommit med en ansökan avseende om Töreboda  

kommun är villig att bevilja Töreboda Golfklubb ett räntefritt lån  

uppgående till 400 000 kronor.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda Golfklubbs ansökan avser ett lån till nybyggnation av ett  

servicehus som ska ligga i anslutning till befintliga campingstugor och dels  

ge service för campinggäster/turister samt även till golfspelare i allmänhet.  

Enligt Töreboda Golfklubbs ansökan kommer servicehuset generera mer  

intäkter till klubben i form av fler campinggäster och fler greenfeegäster. 

 

Töreboda kommun beviljar Töreboda Golfklubb ett lån uppgående till  

400 000 kronor. Lånet ska amorteras i sin helhet under 10 år, med start  

november/december 2017. Ränta på lånet ska erläggas 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 %.  

 

Bilagor 
 
Ansökan från Töreboda Golfklubb 
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Delges 
 
Töreboda Golfklubb 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Bernhall 
ekonomichef 
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Från: Bengt Sjöberg 
Skickat: den 17 januari 2017 11:14 
Till: Per-Ola Hedberg; Anders Bernhall; Pernilla Johansson; Kenneth Carlsson; 

Kristina Roslund Berg 
Ämne: Fwd: Betr: Investering på Töreboda GK med Servicebyggnad. 
Bifogade filer: image001.jpg; ATT00001.htm; A ritning.pdf; ATT00002.htm; Sit 

plan20170109.pdf; ATT00003.htm 

Hej !  
Fick detta idag. Det får väl betraktas som en ansökan och ska stämplas in . 
Vet att de har ett lån sedan tidigare, vi behöver kolla statusen på det och om de har skött det. Kan disk. 
frågan på måndag.  

Hälsningar  
från ett soligt Teneriffa 
Bengt 

Skickat från min iPhone 

Vidarebefordrat brev: 

Från: "Per Tenning" <per@pindaros.se> 
Till: "Bengt Sjöberg" <bengt.sjoberg@toreboda.se> 
Kopia: "'Tommy Gustavsson'" <tommy.toreboda@spray.se> 
Ämne: Betr: Investering på Töreboda GK med Servicebyggnad. 

Hej Bengt, 

Jag och styrelsen har skickat in bygglovsansökan för nybyggnad av ett servicehus som 
skall ligga bredvid campingstugorna 
och dels vara service för våra campinggäster/turister och våra golfspelare i allmänhet. 
Tanken med detta är att locka till oss mer campinggäster=turister och 
golfspelare/greenfeegäster för att skapa mer 
Intäkter till klubben. 

Se bifogade ritning. 

Vi ( Tommy Gustavsson ) har varit i kontakt med Swedbank i Mariestad, men de är 
kallsinniga till att låna ut pengar till oss!!!! 

Vårt behov ligger runt ca. 400 000 kr för byggsats inkl. sanitet och anslutning till vårt 
reningsverk. För byggnationen har vi 
tänkt att be våra ”snickarglada” medlemmar ställa upp och göra jobbet som en frivillig 
insats. 

Jag ställer frågan till Dig om Töreboda kommun är villiga att bevilja Töreboda GK ett 
räntefritt lån på detta belopp? 

mailto:per@pindaros.se
mailto:bengt.sjoberg@toreboda.se
mailto:tommy.toreboda@spray.se


Hör av Dig. 
  
Med vänliga hälsningar 
Per Tenning      
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Sammanträdesdatum
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Ks § 115 Dnr KS 2017/0008

Besvarande av medborgarförslag om cykelväg i Kilenområdet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att föreslagen cykel-
väg kornmer att finnas med i förslaget till Utvecklingsplan för gång- och cy-
kelvägar 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 kommunfullmäktige besluta att be-
svara 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

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

,-2

Justerare Utdragsbestyrkande



TÖREBODA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 

Datum 
2017 02 28 

Referens 

Dan Harryzon Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag  Ny gång- och cykelväg i Kilenområdet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besvara medborgarförslaget att föreslagen 
cykelväg kommer att finnas med i kommande förslag till Utvecklingsplan för 
gång- och cykelvägar i Töreboda. 

Bilaga 

Medborgarförslag 2017 01 09 

Töreboda 2017 02 28 

Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef 



TÖREBODA KOMMUN 
Medborgarförslag 
Sida 1 av 2 

Från Datum 2-DT1- -01-09 
Namn 

Adress Postnummer I Ort 
�bce.\:.,uJc. 

Telefon bostad Mobil I Telefon arbete 

E-postadress

FörslaQet (Presentera här kort ditt medborqarförslaq) 

"Fo<\" s�l'\-c. c..--/,c-cl..vB:s 50(Y> fl·r- f-.ri"- '(_i\�f'\SV()�C.("\

-c;·l'-().e. '()\\ l'1"-t-lv'i:�;,'"" \. .. J·yv,t' r,\. S"S\-e.�Cl"V-��/• t"'\ • 
l1 ff 

Cl\-\ c..'c" '.)c;.r- -rC-�-\- 'f'-V° �}-"-v'<"'- -�c...r'IL.u .. , 

lt ..,. 
'("\(!./' y'V't,;\- �\('. l-ir:,r.�" 

M,n \-a."'<..C?. � 

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna 
varför du anser att förslaqet ska qenomföras och hur det i så fall ska kunna ske) 
lc\..

c.s
� (\I\S \'V''?:,�" 'f"\O )is!,,c. \ v \;, 't-,.� V"Q;:l'V\,W. C.'--(V. C v-Z.� � 51

'.:) 

Y'U \'f\\ Se.. /!.�t't'\Vt:.fbCI\.. v.\e. -" o-.\:\ bc.r--1,'vo. h ,s;:., \r\' I; set(',/!" 

(�J.. lol\\v- �\.). \J\"t--c, \-ic,\ c:r se�� e,\\\ ,So,-.., oh·t-s\- o'i-ascc\.c_ 

t.,(..h \ (\ 'N_.. V\l \,��J srv.s C- (>� • Uoc)c. c'v· r.'1'\.cc. \.v�sl'.'-rl"G-. o-�t- I �- "- k "('� 
It ... 

J( i"S<:!" ';of'\--.r---�, ..... \.--c ,· -st-rc�e. \�-"\.., 

NamnteckninQ 
Datum I Namnt

�
c

2m -()"\-(M.. I 
Namnförtydligande 

Skicka eller lämnas in till Kommunledningskontoret 
Postadress: 
Box 83 
545 22 Töreboda 

Besöksadress Telefon Fax 
Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21 
Töreboda 

Hemsida E-postadress
www.toreboda.se kommunen@toreboda.se 



TOREBODA KOM?MUN

2017-04-20

t Dnr l

Till Töreboda kommunfullmäktige

?

Härmed avsäger ja@ mi@ uppdrazet som ersättare i kommunstvrelsen.

Töreboda den 19 april 2017

Z
/,/'

gmarsson (c)




