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Kommunhuset, måndag 19 juni 2017, kl. 18.00-19.48, 20.00-21.24 och

Plats och tid

21.35-22.40

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

Beslutande

Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Johan Cord (S), Bengt-Åke
Johansson (SD) för Birgit Sporrong, Pernilla Johansson (C), Anna-Karin
Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson
(V), Marianne Asp-Henrysson (C), Mikael Fa}eke (M), Peter Sporrong (SD),
Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin (M), Agneta Bakir (S)

för Linda Ludvigsson, Bo Andersson (S), Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M),
Gunilla Fransson (L) för Ursula Evje, Jan Karlsson (MP), Berit Bergman (S),
Marco Terenziani (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Lars
Frändberg (C) för Allan Jakobsson och Magnus Dimberg (M)
Övriga närvarande Lars-Göran Asp (V), ersättare, Per-Ola Hedberg, kommunchef, Anders
Bernhall, ekonomichef t.o.m. § 75, Per Ahlström, säkerhetssamordnare t.o.m.
§ 78 och Mariana Franken, kommunsekreterare

Justerare

Anne-Charlotte Karlsson (S) och Linn Brandström (M)

Justeringens

Kommunledningskontoret

plats och tid

Paragrafer 71-87
Underskrifter

Sekreterare
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Justerare

Anne-Charlotte Karlsson (S) Linn Brandström (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Charlotte
Karlsson (S) och Linn Brandström (M).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 21 juni 2017 klockan 18.00
på kommunhuset.
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Dnr KS 2016/00301

Skattesats 2018

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2018.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om skattesats år 2018.
Töreboda kommun tar idag ut en skattesats på 21:22 kronor per skattekrona av kommunens invånare.

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Omvärldsanalys-Budget 2018, Töreboda,
Ekonomiberedning 2017-02-15-16
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 173
På sidan fem i ekonomikontorets skrivelse "Omvärldsanalys-Budget 2018,
Töreboda, Ekonomiberedning 2017-02-15-16" anges under rubriken

"Budgetförutsättningar" att de förutsättningar som har varit utgångspunkt
för budget 2018 bygger bland annat på antagandet;
*

Utdebitering 21:22 under planperioden.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Skattemyndigheten
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0065

Gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar att 70 000 kronor tagits upp iförslaget till
2018 års budget och flerårsplan 2019-2020 till Fritidsgården Loftet, av
Välfärdspengarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 bland annat att bifalla motionen om lokaler för Allaktivitetshus /Ungdomens hus, att godkänna förslaget om ökad användning av Fritidsgården Loftet och att kostnaderna från och med år 2018 tas upp i20l8 års budget och flerårsp}an
2019-2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2017 vid behandlingen av
ärendet om Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 bland annat att ta
upp 70 000 kronor i20l8 års budget och flerårsplan 2019-2020 till
Fritidsgården Loftet av Välfärdspengarna.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 december 2016, § 143
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 185 och 187
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunful}mäktige noterar att 70 000 kronor tagits upp i förslaget till
2018 års budget och flerårsplan 2019-2020 till Fritidsgården Loftet, av
Välfärdspengarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall tili kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0171

Utredning om gratis wifi på offentlig plats
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tar upp 28 000 kronor i driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 till den årliga driftskostnaden för gratis wifi på Töreboda

torg, Servicehuset iÄlgarås och Krabbängsgården i Moholm samt 40 000
kronor i investeringsbudget 2018 till installation av accesspunkter.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2014, under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att avsätta medel till IT-avdelningen för att utreda vilka tekniska lösningar och kostnader det skulle
innebära för Töreboda kommuns del att erbjuda gratis wifi på offentlig
plats. Utredningen skulle vara färdigställd för beslut under första halvåret
2015.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen om gratis bredband i Töreboda kommun
besvarad med följande uppdrag till kommunstyrelsen;
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tekniska lösningar och kostnader det skulle innebära för Töreboda kommuns
del att erbjuda gratis wifi på offentlig plats.
IT-chefen anhöll om förtydligande av utredningsuppdraget avseende på
vilka offentliga platser som kommunstyrelsen vill erbjuda gratis wifi. Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2016 följande;
Kommunstyrelsen konkretiserar utredningsuppdraget till att i steg ett
*

avse gratis wifi på Töreboda torg, Servicehuset i Älgarås och

*

Krabbängsgården i Moholm, juridiska aspekter på detta och förslag
om begränsning av hastighet och längd för inloggning.
Kommunstyrelsen anvisar 15 000 kronor till utredningen. Pengarna
tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

IT-chefen beräknar kostnaderna för installation av accesspunkter på

Töreboda torg (2 accesspunkter), Servicehuset i Älgarås och
Krabbängsgården i Moholm till cirka 40 000 kronor och den årliga driftskostnaden till 28 000 kronor.

'?Justerare
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forts. Kf § 74

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017 att överlämna utredningen
till Ekonomiberedningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 346
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 156
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 137
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 254
IT-chefens utredning om gratis wifi på offentlig plats den 1 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2017, § 109
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 174
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige tar upp 28 000 kronor i driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 till den årliga driftskostnaden för gratis wifi på Töreboda

torg, Servicehuset i Älgarås och Krabbängsgården i Moholm samt 40 000
kronor i investeringsbudget 2018 till installation av accesspunkter.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Expedieras till;
IT-chefen
Ekonomikontoret

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
Turism- och informationschefen

'?Justerare
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Dnr KS 2016/0301

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018 och flerårspian
2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att
500 000 kronor tas av budgeterade medel till prognososäkerhet till

förstärkning av Äldreomsorgens budget, bilag-a a.
2. Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens konsekvensbeskrivning meddelar kommunfullmäktige nämnden att;
* budgetramenförår2018äroförändradjämförtmed2017,
föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag inte god*

känns,
*

föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad
bygglovstaxa i MTG från och med den i januari 2017 godkänns inte.

Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan orn driftbudget 2018 och flerårsplan 20192020.

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Hans Thorsell (S) meddelade
vid ekonomiberedningens sammanträde den 4 maj 2017 att kommunfullmäktiges presidium föreslår oförändrad budget 2018 för revisorerna.
Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 med utgångspunkt från majoritetens förslag vid ekonomiberedningens sammanträde den 15-16 februari 2017 och följande ändringar, bilaga.
gjorda tjänstemannaändringar
den nya prognosen från SKL,
anslaget till utbildning fördelas enligt bilaga b,
tillägg av 437 000 kronor tiil "Internhyra finansförvaltning" (med anledning av ökade kapitalkostnader) och
de av Bengt Sjöberg (M) yrkade ändringarna;
*

*

*

*

*

?Justerare
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forts. Kf § 75
*

100 000 kronor återförs till Trygghetsskapande åtgärder

*

300 000 kronor avsätts till Bredband, med målet att 95 % ska ha till-

gång till 100 Mbit, varav 100 000 kronor avser bidrag till studieförbunden för arbete med bredband
*

IFO tillförs en miljon av välfärdspengarna

*

28 000 kronor avsätts till driftskostnader för wifi

*

av ramen till grundskolan avsätts 50 kronor per elev till att disponeras
av elevråden till trivselfrämjande åtgärder på respektive skola

Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 379
Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 5
Ekonomikontoret, Omvärldsanalys-Budget 2018, Töreboda,
Ekonomiberedning 2017-02-15-16
Ekonorniberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 8 och 9
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse den 22 februari
2017

Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 67
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 3
mars 2017, punkt 2, Budget 2018-förslag till budgetramar för de gemensamma nämnderna

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 april 2017 med bilagorna
Driftbudget 2018 för verksamheterna-förslag (2017-04-04), Förändring
av skatteintäkter och statsbidrag vid förändrat invånarantal och
Resultatbudget 11 april
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 6 april 2017, § 57
IT-nämndens protokoll den 6 april 2017, § 15
Ekonomiberedningens protokoll den 11 april 2017, § 16
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 76
Kommunchefen, Driftbudget 2018 för verksamheterna-förslag daterat
2017-04-27

Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 22
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 17 maj 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 185
MTG styrgrupp beslutade den 3 rnars 2017 föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna besluta om oförändrade budgetramar för de gemensamma
nämnderna 2018 jämfört med 2017.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 april 2017 att lämna föreslagen redovisning av konsekvenser och åtgärder för en oförändrad budgetram år 2018 vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och
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byggnadsnämnden beskriver sex åtgärder med konsekvenser och en risk
om budgetramen för år 2018 blir oförändrad.
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta följande;
Budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017.
Föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag godkänns inte.
Föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad
bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.
*

*

*

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018 och flerårsplan
2019-2020 enligt ekonomiberedningens förslag med följande ändringar och tillägg, bilaga;
Befolkningstalet höjs till 9 450 invånare
Fria resor 75+, 60 000 kronor tilläggs, tas av resultatet
*

Ökade kostnader för PO-pålägg, 2 miljoner kronor, tas av ökat invånarantal

Fritidsgården Loftet, 70 000 kronor tilläggs, tas av Välfärdspengarna.
Med anledning av mi5ö- och byggnadsnämndens konsekvensbeskrivning meddelar kommunfullmäktige nämnden att;
> budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017,
> föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag inte god-

*

känns,

> föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad
bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Linn Brandström (M) och
Lars Frändberg (C): 500 000 kronor tas av budgeterade medel till prog-

nososäkerhet till förstärkning av Äldreomsorgens budget. I övrigt bifall tili
kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Carlsson (S), Hans Thorsell (S) och Therese Erikson (V): Bifall till
ekonomiberedningens förslag med följande ändringar och tillägg;
*

Invånarantalet ökas med 100 till 9 500, vilket innebär en ökad intäkt
med 5 288 000 kronor

*

*

*

*

*

*

Justerare

Ramen till Läsfrämjande projekt ökas med 100 000 kronor
400 000 kronor avsätts till Avgiftsfri Kulturskola
300 000 kronor avsätts till Kulturutvecklare

Anslaget till studieförbunden ökas med 100 000 kronor
100 000 kronor avsätts till utökade öppettider vid biblioteksfilialerna
100 000 kronor avsätts till utökade öppettider/simskola vid simhallen
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200 000 kronor avsätts till fri kollektivtrafik inom kommunen för personer över 75 år, utredningsuppdrag till kommunledningskontoret
1 130 000 avsätts till utökat underhåll av gator/vägar och trottoarer,

*

*

ökad säkerhet för alla

400 000 kronor avsätts till utökat läromedelsanslag till grundskolan
1200 000 avsätts till resursförstärkning inom äldreomsorgen, till hel-

*

*

tid som norm

150 000 avsätts till utökning av föreningsbidraget (Lok-stöd)
838 000 kronor avsätts till IFO, förstärkning för placerade barn
70 000 kronor avsätts till Allaktivitetshus/Loftet

*

*

*

*

Ökade kostnader för PO-pålägg, cirka 2 miljoner kronor, tas av resultatet

Johan Cord (S): Bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande. Avslag på punkt 2
i kommunstyrelsens förslag.
Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till Kenneth Carlssons (S) och Johan
Cords yrkanden. Om kommunfullmäktige inte antar Kenneth Carlssons (S)
yrkande föreslås att 100 000 kronor avsätts till Läsfrämjande projekt.
Pengarna tas från resultatet.
Bengt Sjöberg (M): Avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång för punkt ett i kommunstyrelsens förslag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i punkt ett och Kenneth
Carissons (S) yrkande rnot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat för punkt ett i kommunstyrelsens förslag

Med 18 ja-röster för kommunstyreisens förslag mot 12 nej-röster för
Kenneth Carlssons (S) yrkande antar kornmunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, bilaga b.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång för punkt två i kommunstyrelsens förslag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens försiag och Johan Cords (S) yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång för Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång för Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer bifall eller avslag på Anne-Charlotte Karlsson (S) tilläggsyrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner fö5ande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat för Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande

Med 18 ja-röster för avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande mot 10 nej-röster för bifall till yrkandet avslår kommunfullrnäktige
Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande, se omröstningsbilaga, bilaga
c. Två ledamöter avstod från att rösta.

Bilaga a, b och c Kf § 75/17

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

Miljö- och byggnadsnämnden
Gullspångs kommun
Mariestads kommun
Trafiksamordnaren

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2017-06-19

Budget 2018 - 2020
I'öreboda kommun

Jerksamhetens nettokostnader

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

zoig

2020

-484 292

-495 538

-520 437

-533 543

-545 414

-27 242

-21000

-20000

-21000

-21000

-511 534

-516538

-540 437

-554 543

-566 414

Skatteintäkter

341 573

342 774

351604

364 979

373 570

Generella statsbidrag

180472

184094

198 655

197 443

201 055

isoo

'i soo

1500

-1 400
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Avskrivningar
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Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-799

Budgeterat resultat

-1 200

11 332

Finansiellt mål

2,2%

2,O%

, 1,8%

1,4%

1,4%

Antal invånare

9 435

g 350

g 450

9 45€l

9 450

476 989

465 234

503 226

523 117

Minsknmg verksamheter

i

l

Verksamheter
..
Oförutsett

l

Verksamhetens nettokostnad l
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Lönepott 2018 - 2020
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11 700

io ooo

iiooo

8 191

6 3751

o

2 045

o

o

3219

3219

l

1500

l

Lönepott 2017 ,
Lönepott 2016
LSS-pott - ramutökning LSS (not l)
LSS-pott
LSS enligt egen prognos 2018

3 2191

Pensioner mm

Kostnader välfördsmiljarder 2017
Investeringsbidrag välfördsmi5arder
Intäkter välfördsmiljarder (not 2)

7 007

7 400

2 270

2 270

7 363

7 656

-16 532

-11810

520 437

533 543

8 765
g ooo

l

-18 000

Summa verksamhetens nettokostnai

495 538

545 414

l

484 292
l
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Skatteintäkter och statsbidrag
enligt SKL:s prognos febr 2017

Summa Skatteint och bidrag

SKLapril20l7 SKL april 2017 SKLapril20l7
351 604

364 979

373 570

145 177

152 306

151 767

156 341

l 3667

341 573

342 774

143 817

l

Kommunalskatt (not 3)
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadutjämnings
Regleringsbidrag
Strukturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos (not 4)
Slutavräkning 2016
Prognososäkerhet
Fastighetsskatt

s«toktzoxs

o

1054

2 702

-1 gso

-1 898

o

o

22 182

25 610

3 667

3 667

, -1736
l
o

-2 544

-3506

o

o

25 479

25614

25614

2 270

2 270

2 270

l

f

1500 l

1620

o
o

-2833
-2 000

-2 000

-2 000

15 336

18 669

18 669

18 669

526 868

550 259

562 422

574 625

15 399

522 045
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Budget 2018 - 2020

Kommunfullmäktige 2017-06-19

Not 1: ramutökning fördelad till LSS från och med 2018.

Not 2: Bidrag kopplat till flyktingmottagande är 0 kr år 2021 enligt nuvarande beslut.
Not 3: Inklusive välfärdsmiljarder kopplat till invånarantal.
Not 4: Tillägg egen prognos.

Utfall givet samma underlag åren 201 2018 2019 2020 2021
Enligt flyktingvariabler 16 532 433 11 810 000 7 090 000 0
Enligt befolkningsfördelning 1979 988 3 300 000 4 620 000 6 600 000
Totalt 18 512 421 15 110 000 11 710 000 6 600 000

Minskning aV statsbidrag:

3 402 421

3 400 000

5 110 000

SKL - ny prognos 2017-05-18

Utfall givet samma underlag åren 201 2018 2019 2020 2021
Enligt flyktingvariabler 15 359 853 10 638 000 5 918 000 0
Enligt befolkningsfördelning 1979 895 3 300 000 4 620 000 6 600 000
Totalt 17 339 748 13 938 000 10 538 000 6 600 000

Förändring:

-1 172 673

,,?a'x

-1 172 000

';[ (,,

-1 172 000
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Omröstningsbilaga, bilaga b Kf § 75/17

r

Ja Nej Avstår

Tjänstgörande ersättare: - i

Ledamöter:

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)

x

Linn Brandström (M)

x

Johan Cord (S)

x

Birgit Sporrong (SD)

Bengt-Åke Johansson (SD)

Pernilla Johansson (C)

x
x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)

x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)

x

FRANVARANDE

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

Linda Ludvigsson (S)

x

Agneta Bakir (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

Jan Karlsson (MP)

x

x

Berit Bergman (S)

x

Marco Terenziani (SD)

x

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Allan Jakobsson (C)

Lars Frändberg (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
18
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Omröstningsbilaga, bilaga c Kf § 75/17

r

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)

x

Linn Brandström (M)

x

Johan Cord (S)

x

Bengt-Åke Johansson (SD)

Birgit Sporrong (SD)

Pernilla Johansson (C)

x

x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)

x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)

x

FRÅNVARANDE

Ingmar Andhill (S)
Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

x

Linda Ludvigsson (S)

Agneta Bakir (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

Jan Karlsson (MP)

x
x

Berit Bergman (S)

x

Marco Terenziani (SD)

x

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

Allan Jakobsson (C)

x

Lars Frändberg (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
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Sammanträdesdatum
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Kf§76

Ajournering
Sammanträdet ajourneras il2 minuter (klockan 19.48-20.00).

Utdragsbestyrkande
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Dagordning
Ordföranden meddelar att ärende nummer 9 "Informationssäkerhetspo-

licy" tas upp tiil behandling före ärende nr 7 "Investeringsbudget 2018 och
flerårsplan 2019-2022".

'?Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0123

Informationssäkerhetspolicy
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullrnäktige antar upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med informationssäkerhetsarbete är att säkerställa tillgång till korrekt information vid rätt tillfälle samt att säkerställa konfidentialitet för
viss information.

Sveriges kommuner hanterar en betydande del av de allra mest samhällsviktiga tjänsterna. Dessa är beroende av en fungerande informationshantering i meningen att verksamheten har tillgång till korrekt information vid rätt tillfälle. Därmed blir kommunernas arbete med informations-

säkerhet en central förutsättning för hela samhällets funktionalitet.
Vidare är det så att den information kommunen samlar på sig för att

kunna utföra dessa samhällsviktiga tjänster inte sällan är av känsiig karaktär. Det handlar exempelvis om information om enskilda som är känslig av
integritetsskäl, information om upphandlingar som är känslig av ekonomiska orsaker, information om samhällsviktig infrastruktur som ökar samhäilets sårbarhet om de sprids. Dessa förhållanden gör att ett aktivt informationssäkerhetsarbete är nödvändigt.
Skaraborgs kommuner uppdrog till Högskolan i Skövde att utföra en kartläggning av befintligt arbete med informationssäkerhet i jämförelse med
rekommendationer i ISO-standarden på området. Sammantaget sett visar
kartläggningen på stora brister iinformationssäkerhetsarbetet. Töreboda
kommuns arbete fick O,9 i betyg på en fyrgradig skala. En av de största
bristerna var att det saknades ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet. Frånvaron av styrning och vägledning på området sades vara
mycket bristfällig och mest akut att åtgärda.

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Mot bakgrund av bland annat det har föreliggande policy tagits fram. Parallellt sker arbete med att ta fram riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet samt förberedande arbete med att implementera det kommande regelverket.

Säkerhetssamordnare Per Ahlström lämnar en redogörelsei ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunchef Per-Ola Hedbergs och säkerhetssamordnare Per Ahlströms
tjänsteskrivelse den 19 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 87
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 181
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy.

Expedieras till;
Säkerhetssamordnare P. Ahlström

Samtliga chefer
Töreboda kommuns nämnder

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

?Justerare
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Dnr KS 2016/0301

Investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av ett
anslag på 3 mi5oner kronor till bullerplank till byggnationen i
Kanalparken, bilaga.

2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom besiutad
investeringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljoner kronor.

Reservation mot beslutet om motförslag i huvudomröstningen för yrkandena om bron över Göta kanal

Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), AnnaKarin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Hans
Thorsell (S), Agneta Bakir (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman (S),
Mattias Faleke (V) och Kenneth Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om investeringsbudget 2018 och flerårsplan
2 019-2 0 2 0.

Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta följande;
a) Kommunfullmäktige fastställer Investeringsbudget 2018-2022 rned
följande ändringar, bilaga;
Gata generellt, + 1 miljon kronor till asfalt och restaurering av
*

gator
*

*

*

Centralskolan hus E, tak belysning, ventilation och inre renovering, flyttas till 2019
Bibliotek nya fönster, flyttas till 2019
2018, + 200 000 kronor till Tillgänglighet

'?Justerare
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*

GC-vägar,-1 mi5on kronor till 1 miljon kronor

*

40 000 kronor avsätts till wifi

@

*

Bro över Göta kanal, maximalt 5 miljoner kronor avsätts
Gästhamn grillplats minskas rned 200 000 kronor till 100 000
kronor.

b)

Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad
investeringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 5
Ekonomikontoret, Investeringsbudget 2018-2022, Investeringsberedning
2017-02-07

Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 23
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 186
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av att
"Ombyggnad av Kornknarrens kök" även gäller Kastanjens kök
(samma belopp), bilaga.
Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad
investeringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljo*

*

ner kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Pernilla Johansson (C) och
Linn Brandström (M) : Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av
ett anslag på 3 miljoner kronor till bullerplank till byggnationen i
Kanalparken.

Kenneth Carlsson (S), Anna-Karin Holgersson (S), Lars-Åke Bergman (S),
Therese Erikson (V), Mattias Faleke (V) och Johan Cord (S): Bifall till ekonomiberedningens förslag med följande ändringar och tillägg;
Centralskolan E-hus ventilation med mera, flyttas till 2019 -2 000 000 kr
Centralskolan E-hus inre renovering, flyttas till 2019
-4 000 000 kr
Bibliotek fönster, flyttas till 2019
-400 000 kr
200 000 kr
Tillgänglighet 2018 tillägg
GC-vägar, ta bort 1 miljon kr 2018 (utvecklingsinvestering) -1 000 000 kr
Tillägg 2018 för wifi
40 000 kr
+6
000
000 kr
Vill kunna använda bron över Göta kanal dygnet runt
Justerare
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Jan Karlsson (MP): Färjan Lina och bron behålls som de är idag. Ett anslag
på 3 miljoner tas upp till renovering av fästen och översyn av säkerheten.
Bengt Sjöberg (M): Sammanträdet ajourneras.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras ill minuter (klockan 21.24-2135).
forts. Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Karlsson (MP): Bifall till Bengt Sjöbergs (M) rned fleras yrkande med
undantag av bron.
Beslutsgång i huvudomröstningen för yrkandena om bron över Göta kanal
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Kenneth Carlssons (S)
med fleras yrkande och Jan Karlssons (MP) yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag
är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

a) Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande och Jan Karlssons (MP) yrkande ställs rnot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
b) Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag kommunfullmäktige
utser till motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för det förslag kommunfullmäktige utser till motförslag.
Beslutsgång i omröstning om motförslag för yrkandena om bron över Göta
kanal

(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer Jan Karlssons (MP) yrkande och Kenneth Carlssons
(S) med fleras yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige
utser Jan Karlssons (MP) yrkande till motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att Jan Karlssons (MP) yrkande utses till motförslag.
Nej-röst för att Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande utses till motförslag.

?T)usterare
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Omröstningsresultat i omröstning om motförslag för yrkandena om 5ron
över Göta kanal

Med 17 ja-röster för Jan Karlssons (MP) yrkande mot 13 nej-röster för
Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande antar kommunfullmäktige Jan
Karlssons (MP) yrkande till motförslag i huvudomröstningen, se omröstningsbilaga, bilaga b.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen för yrkandena om bron över Göta
kanal

Med 12 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 6 nej-röster för Jan
Karlssons (MP) yrkande antar kormnunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, bilaga c. Tolv ledamöter avstod från att rösta.
Beslutsgång för övriga yrkanden om investeringsbudgeten
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkande mot Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande och finner
att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkande.

Nej-röst för Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningsresultat för övriga yrkanden om investeringsbudgeten

Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag med Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkande mot 12 nej-röster för Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande antar kornmunfullmäktige kommunstyrelsens förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande, se omröstningsbilaga, bilaga d.
Anteckning till protokollet

Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), AnnaKarin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Hans
Thorsell (S), Agneta Bakir (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman (S),
Mattias Faleke (V) och Kenneth Carisson (S) anser att en tillgängiig överfart över Göta kanal som fungerar dygnets alla timmar är av vikt för kommunens utveckling samt visionen om Kanalparkens centrumnära läge.
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Detta kan enligt dem tiilgodoses genom en motordriven bro som under
Göta kanals öppettider kompletteras med färjan Lina.
Området ska även vara attraktivt för turismen såväl kanalburen som landburen.

Bilaga a, b c och d Kf § 79 /17
Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

Plan- och exploateringschefen

?Justerare
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Investeringsbudget 2018 - 2022

Investeringsbudget 2018 - 2022
Budget 2018

Budget 2019
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Centralskolan hus E, inre renovering
Centralskolan kök och matsal
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Krusebacken scoutstugan, nytt tak
Kilenskola värme, belysning och tak
Bibliotek nya fönster
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Energieffektivisering/ventilation och styr
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Budget 2022

Budget 2021
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Tillgänglighet HIN
Gata generellt

Trafiksäkerhetsåtgärder
GC-vägar

3
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Budget 2021

Budget 2019

Budget 2020
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Taxe inansierat VA

Reinvestering
Kvävereduktion

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden

Budget 2022

Budget 2018

11 500

2 500

2 soo

4 500

-2 500

-2 500

-4 soo

o

-s ooo

o

17 000

:t.s ooo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

:i ooo

o

o

o

1200

o

o

o

o

soo

o

0

o

o

2 000

o

o

o

300

o

o

o

2 000

o

o

o

o

1000

o

o

o

o

2 000

o

'i ooo

o

o

o
o

VA-plan, överföringsledning

Gestaltning Centrum
Gästhamnen

Lekplatser
Resecentrum

Östra Torggatan - utökad torgnära parkering
Kungsgatan ny centrumnära parkering

Torget parkering -Norra torgg. Bred trottoar
Drottning./Skolgatan parkering
Kungsgatan gång, cykel, träd, sten
Norra torgg. Kungsg. Trottoar
Korsning Kyrkogatan - St Bergsgatan
Gång och cykelvägar

o
s ooo

o

o

fl

Bro över Göta kanal

o

7'l(

Lina, flytt och upprustning
Resecentrum nya cykelgarage mm
Resecentrum jvstn stenbelagd yta mm
Resecentrum jvstn ny kanalkaj
Kanalparken gata VA etapp 2

2 000

o

o

o

o

1000

o

o

o

2 000

o

o

o

2 500

o

o

o

2 000

o

o

o

2 000

o

o

o

o

o

o

o

2!j?
vb

Björkäng ny parkering

Gästhamn grillplats

ioo
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Investeringsbudget 2018 - 2022

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

1000

, O
l 1200

o

o

o

o

o

o

l

i

:Verksamhetso';råde -' -' - ' - - '
Gästhamn ny lekplats
Gästhamn tennisbana

o

:t ooo

o

o

Camping rondell Haddebodav.
Töreshov infart parkering Halnv.
Töreshov nybyggnation Träffpunkten
Töreshov rivning ny kombihall
Bruksgatan ny sträckning Moelven
Bruksgatan ny VA-ledning

o

s ooo

o

o

o

6 000

o

o

o

0

io ooo

o

l

Gästhamn ny parkering

O

o

o

o

o

4 000

o

o

o

4 000

o

50

50

50

50

50

50

so

so

150

150

iso

150

:i ooo

: ooo

1000

1000

100

100

ioo

ioo

1000

1000

1000

1000

o

o

o

o

1200

o

l

l

,

20 000

3 000

Bullerplank

l

iDigitala lås

l

l

Resecentrum väntsal mm

l

Campingplats lägenheter/servicehus

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset

l

e

so

Inyentarier kommunhuset

150

l

40

l

Kost, inventarier, utrustning

1000

WiFi
IT allmänt:

Cental IT-miljö
S
'ö
&

ioo

Kgmmuns relse:
1000

Nätverksinvestering
Vård och omsor
Inyentarier

'

300

o

l

?'}
?<.
k

V'

ilnventarier gruppbostad LSS
Inventarier äldreomsorg

o
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Investeringsbudget 2018 - 2022

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

, 1000

:r ooo

1000

1000

1000

1000

o

o

o

0.

o
o

o

500

o
500

42 940

60 850

ss 250

61 750

l

' Verksamhetsområde

l

Utbildnin och kultur:

l

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Teatern, golvrenovering
UV-skydd utemiljö
jHandikapphiss
simhall
Inventarier Centralskolan

o

o

l

Inventarier nya skol- och förskolelokaler
Summa:

(>,

?

?

=:

43 750,

Omröstningsbilaga, bilaga b Kf § 79/17

r

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)

x

Linn Brandström (M)

x

x

Johan Cord (S)

Birgit Sporrong (SD)
Pernilla Johansson (C)

Bengt-Åke Johansson (SD)

x

x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)

x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)

x

FRANVARANDE

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)
Linda Ludvigsson (S)

x

Agneta Bakir (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

Jan Karlsson (MP)

x
x
x

Berit Bergman (S)

Marco Terenziani (SD)

x

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Allan Jakobsson (C)
Magnus Dimberg (M)

Lars Frändberg (C)

x
x

Göran Johansson (C), ordf.

x
17
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Omröstningsbilaga, bilaga c Kf § 791l7

r

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-ohan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)
x

Linn Brandström (M)

Johan Cord (S)
Birgit Sporrong (SD)

Bengt-Åke Johansson (SD)

x
x

Pernilla Johansson (C)

Anna-Karin Holgersson (S)
x

Anne-Marie Lundin (M)
Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x
x

Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)

FRANVARANDE

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x
x

Hans Thorsell (S)
x

Gunnar Welin (M)

Linda Ludvigsson (S)

x

Agneta Bakir (S)

x

Bo Andersson (S)
Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

x
x

Jan Karlsson (MP)

x

Berit Bergman (S)
x

Marco Terenziani (SD)
Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Allan Jakobsson (C)

Lars Frändberg (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
12

6
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Omröstningsbilaga, bilaga d Kf § 79/17

r

Ledamöter:

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)

x

Bengt Sjöberg (M)

x

Karl-Johan Gustafson (C)

x

Anne-Charlotte Karlsson (S)

x

Linn Brandström (M)

x

Johan Cord (S)
Birgit Sporrong (SD)

x

Bengt-Åke Johansson (SD)

Pernilla Johansson (C)

x
x

Anna-Karin Holgersson (S)

x

Anne-Marie Lundin (M)

x

Ewa Ewaldson (S)

x

Therese Erikson (V)

x

Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)

x

FRANVARANDE

Mikael Faleke (M)

x

Peter Sporrong (SD)

x

Hans Thorsell (S)

x

Gunnar Welin (M)

Linda Ludvigsson (S)

x

Agneta Bakir (S)

x

Bo Andersson (S)

x

Daniel Nord (C)

x

Marlene Näslin (M)

x

Ursula Evje (L)

Gunilla Fransson (L)

Jan Karlsson (MP)

x
x

Berit Bergman (S)

x

Marco Terenziani (SD)

x

Mattias Faleke (V)

x

Kenneth Carlsson (S)

x

Allan Jakobsson (C)

Lars Frändberg (C)

x

Magnus Dimberg (M)

x

Göran Johansson (C), ordf.

x
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Kf§80

Dnr KS 2014/0211

Prioritering av projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i
Töreboda centrum

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige prioriterar projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum enligt förslaget i investeringsbudgeten.

2. Kommunfullmäktigeutökaranslagettillinvesteringsprojektförcentrumutveckling Töreboda i20l7 års investeringsbudget med 300 000
kronor. Pengarna tas från 2018 års anslag. Ramförändring 2018 sker
med motsvarande belopp.
Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2015 att uppdra åt kommunledningskontorets utvecklingsavdelning att tillsammans med tekniska
förvaltningen ta fram förslag tiil fler parkeringsplatser i centrala Töreboda
tätort som även innefattar parkeringssituationen på torget.
Trafikingenjör Eva Berdenius lämnade vid utvecklingsutskottets sammanträde den 1 juni 2016 en redogörelse i ärendet. Parkeringsplatserna på

Torget, Östra Torggatan, Norra Torggatan, Drottninggatan/Skoigatan och
Parkgatan kan utökas med sammanlagt cirka 100 nya platser.
Utvecklingsutskottet beslutade den 1 juni 2016 att uppdra åt kommunledningskontorets utvecklingsavdelning att tillsammans med tekniska förvaltningen fortsätta arbetet med uppdraget om fler parkeringsplatser i
centrala Töreboda tätort och lämna förslag till parkeringsplatser i området
kring Vårdcentralen, Bergmansgården och Björkängsskolan tillsammans
med RKHF (Riksbyggens Koop?erativa Hyresrättsförening), Vårdcentralen,
Bergmansgården och Björkängsskolan. Uppdraget skulle redovisas senast
den 28 september 2016.
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon lämnade en redogörelse i ärendet vid utvecklingsutskottets sammanträde den 9 november 2016.

'?Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016 att uppdra till
tekniska nämnden att innan den 1 februari 2017 kostnadsberäkna och

lämna förslag på tidplan för de planerade åtgärderna för fler
parkeringsplatser i Töreboda centrum.
Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2017 att överlämna
Verksamhet tekniks redovisning till utvecklingsutskottet för vidare hantering. Tekniska nämnden önskar att komrnunstyrelsen återkommer med en
prioriteringsordning inför eventuell nybyggnation av parkeringsplatser i
centrurn. Verksamhet teknik har gjort en första kostnadsbedömning av

förslagen till parkeringsplatser i Töreboda centrum. Dessa kostnader är
ungefärliga då mer exakta kostnader fås först efter projektering. Följande
projekt har kostnadsbedömts samt lagts in i ett förslag till tidplan för genomförande.

Proiekt på kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:

Norra delen av Östra Torggatan
- Bygger om genom att ta i anspråk delar av gångbanor till förmån för fler
parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt.
- Kostnad: 1 100 000 kronor

- Tidplan: tidigast hösten 2017

- Tillskapar cirka 10 platser (110 000 kronor/plats)
Drottninggatan/Skolgatan
- Rivning/ombyggnad/trafikmålning
- Kostnad: 300 000 kronor

- Tidplan: tidigast hösten 2017

- Cirka 10 nya parkeringsplatser (30 000 kronor/plats)
Torget - steg 1 (Exklusive VA-sanering)
- Stänger av genomfart, refuger rivs, ny topp + målning
- Kostnad: 5 000-800 000 kronor, beroende på omfattning
- Tidplan: Kan startas efter omarbetad projektering
- Cirka 10 nya parkeringsplatser (50 000-80 000 kronor/plats)
- Obs exklusive dagvattenfördröjning och VA-sanering.

Proiekt på icke kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Björkäng 9:1, Kyrkans mark norr om Frögränd
- Asfalterad Parkering på 3 200 kvm (ej kommunal mark)
- Kostnad 1500 000-1 800 000 kronor exklusive marklösen

- Tidplan, bra som vinterarbete. Markåtkomst klar.
- Cirka 108 nya parkeringsplatser (14 000-16 500 kronor/plats)
Justerare
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Öster om Kungsgatan
- Ny parkering på Trafikverkets mark
- Kostnad: 550 000 kronor (asfait) exkl. marklösen
- Tidplan: Beroende av markåtkomst
- Cirka 50-60 nya parkeringsplatser (9 000 kronor/plats)

Övriga proiekti området:
Södra delen av Östra Torggatan
- Projekterat och klart
- Tidplan. Före sernestern 2017
- Kostnad 1 rniljon kronor
Torget - steg 2
- Omgestaltning av ytan framför ICA
- Tidplan (efter Va-sanering)

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 februari 2017 att överlämna redovisningen till ekonomiberedningen.

Plan- och exploateringschefen skriver att konsulter och entreprenörer har
i dagsläget många beställningar vilket innebär långa väntetider. För att
göra det möjligt att genomföra investeringsarbeten under 2018 behöver
projektering och planering genomföras under hösten 2017.
Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta fö5ande;
Kommunfullmäktige prioriterar projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum enligt förslaget iinvesteringsbudge*

ten.
*

Kommunfullmäktige utökar anslaget till investeringsprojekt för centrumutveckling Töreboda i20l7 års investeringsbudget med 300 000
kronor. Pengarna tas från 2018 års anslag. Ramförändring 2018 sker
med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 21 januari 2015, § 3
Karta, Töreboda centrum, preliminär handling den 27 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 113
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 201
Tekniska nämndens protokoll den 24 januari 2017, § 8
Utveckiingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 24
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 24

'?Justerare
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 april 2017
Ekonomiberedningens protokoli den 4 maj 2017, § 24
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 188
Kommunsl:yrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige prioriterar projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum enligt förslaget i investeringsbudge*

ten.
*

Kommunfullmäktige utökar anslaget till investeringsprojekt för centrumutveckling Töreboda i20l7 års investeringsbudget med 300 000
kronor. Pengarna tas från 2018 års anslag. Ramförändring 2018 sker
med motsvarande belopp.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Plan- och exploateringschefen
Ekonomikontoret

?Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0175

Redovisning av Framtidsberedningens uppdrag om värdegrundens begrepp Tillsammans
Kommunfullmäktiges beslut

Kornmunfullmäktige rernitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Reservation

Lars Frändberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 att uppdra till
Framtidsberedningen att i samråd med representanter för politiker och
anställda i kommunen, föreningar, eldsjälar med flera lämna förslag på hur
värdegrundens begrepp Tillsammans kan bli konkret handling i Töreboda
kommun. Uppdraget redovisas i juni 2017.
Ordföranden Daniel Nord gjorde en sammanfattning av
Framtidsberedningens uppdrag vid Beredningens sammanträde den 15
maj 2017. Punkterna under begreppet Tillsamrnans diskuterades. Materialet ansågs vara så färdigt att det kan redovisas på Kommunfullmäktiges
möte den 19 juni 2017. Ledamöterna fick i uppdrag att korrekturläsa
punkterna till nästa möte då den slutliga versionen av dokumentet fastställs.

Framtidsberedningen beslutade den 13 juni 2017 att enhälligt ställa sig
bakom det utarbetade förslaget på hur värdebegreppet Tillsammans kan
bli konkret handling i Töreboda kommun och uppdaterade punkterna enligt följande;

?}usterare

Utdragsbestyrkande

M-aeiv

TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-19

143

forts. Kf § 81

Vi bygger vidare på det positiva samarbetsklimatet (med näringsliv, föreningar, andra kommuner och inom kommunen)

* Värnande av Törebodaandan - att kommunen, företag och föreningar
tar gemensamt ansvar och drar åt samma håll. Törebodafestivalen är ett
bra exempel på detta.
* Anordnande av föreningsmässor där utbudet av aktiviteter visas upp.
* Publicering av föreningsaktiviteter och evenemang på kommunens
hemsida.

* Utveckling av applikationer för surfplattor och smartphones som presenterar och erbjuder prenumeration på vad som är på gång i
Töreboda.

* Goda initiativ från medarbetare och medborgare bör lyftas fram och
premieras.
* Vi ställer upp för varandra inom verksamheterna.

* Tolerans gentemot skilda uppfattningar. Vi värdesätter en öppen dialog.
Medarbetare ska känna trygghet i att framföra egna ideer och synpunkter, inklusive kritik av verksamhetsledning och politisk organisation.

Vi skapar goda mötesplatser för dialog

* Lätt att nå kommunens -tjänstemän via telefon, webb och i sociala medier.

* Allmänt tillgängliggörande av kommunala handlingar och protokolli
digital form.
* Medborgarmöten i flera delar av kommunen.

* Fysiska mötesplatser för skolbarnsföräldrar (BVC, lekplatser och föräldramöten).

* Ett digitalt forum där invånare och politiker kan diskutera kommunala
frågor.
Vi har ett gott bernötande i aila sammanhang

* Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade.
* Utveckla välkomstpaketet som erbjuds alla nyinflyttade.
Vi ser mångfald som en tillgång

* Positiv syn på olikheter och mångfald inom kultur och föreningsliv.
* Välkomnande av positiva influenser från personer med olika ålder, kön,
sexuell läggning och etnicitet.
* Gott omhändertagande av nyanlända.

?Justerare
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Vi arbetar aktivt för en god trivsel och trygghet i kommunen

* Genom att känna storthet över vår kom-mun.
* Finna nya sätt att mäta medborgarnas nöjdhet.
* Utöka gatubelysning kvällar och nätter.
* Röjning av skymmande hinder.
* Komplettering med speglar vid fler utfarter.

* Öppning för ideellt stöd från pensionärer och andra daglediga till skola
och äldreomsorg.
* Utökad information kring polisens medborgarlöfte.

* Sommarförlängd prova-på-verksamhet riktad mot ungdomar som vill
engagera sig i en förening.
Vi värnar om varandra

* Positiv social kontroll; att vi bryr oss om vår nästa. När vi ser någon
som far illa agerar vi, t.ex. kontaktar vi socialtjänst eller polis.
* Uppmuntran av ideella trygghetsskapande verksamheter såsom
Nattåkarna och nattvandring, vuxna på stan.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 72
Framtidsberedningens protokoll den 16 maj 2017, § 17
Framtidsberedningens protokoll den 13 juni 2017, § 21
Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Nord (C) med instämmande av Hans Thorsell (S) och Bengt Sjöberg
(M) : Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Lars Frändberg (C): Framtidsberedningens förslag läggs till handlingarna.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer försiagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Daniel Nords (C) med fleras förslag.
Expedieras till;
Kommunstyrelsen

'?Justerare
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Dnr KS 2017/0045

Kf§82

Töreboda kommuns målpaket 2017/2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2017 / 2018,
bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomiberedningen beslutade den 7 februari 2017 att uppdra tiil kommunledningskontoret att göra en översyn av kommunens målpaket 2018.
Uppdraget gäller kommunfullmäktiges begäran och kommunstyrelsens
åtagande och styrmått. Översynen skulle vara klar till ekonomiberedningens dialogdag den 11 april 2017.

Under ledning av kommunens ledningsgrupp har en revidering av målpaketet genomförts. Målsättningen med revideringen har varit att förtydliga
kommunfullmäktiges begäran samtidigt som antalet begäran ska bli färre
utan att inriktning och styrning förändras.

Efter revidering av begäran har kommunstyrelsens åtagande och styrmått
anpassats till den nya strukturen. Stor vikt har lagts vid att förbättra den
röda tråden. Aktuella måli styrrnåtten saknas för en del och de behöver
kompletteras till förslaget.

Ekonomiberedningen beslutade den 11 april 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att redigera förslaget till målpaket enligt:
* Förändra medelvärden till absoluta tal

* Förändra ökningsmål till absoluta tal

* Under perspektiv Invånare förtydliga förklaring av styrmåtten "syn på
skolan", "väntetid förskoleverksamhet" och "antalet besökare bibliotek"

* Perspektiv invånare: lägg eventuellt till åtagande /styrmått avseende
simkunnighet och simundervisning

* Perspektiv medarbetare: förändra styrmått risk för ohälsa till fysisk förmåga och ange mått för fysisk förmåga.
* Perspektiv ekonomi: redigera eventuellt "årets resultat" till annan tidsperiod än mandatperioden, samt förtydliga styrmåttet "reinvesteringar".
Justerare
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* Perspektiv utveckling: förklara hur styrmåttet "Mer än 60 % av invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt
avstånd" mäts.

* Turism och besöksnäring: lägg till absoluta måltal och ändra andel till antal i styrmåttet sysselsatta.
Kommunchef Per-Ola Hedberg och controller Emma Wiik lämnar i tjänsteskrivelse den 5 april 2017 förslag till nytt målpaket 2018.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 65
Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 4
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 april 2017
Ekonomiberedningens protokoll den 11 april 2017, § 18
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och controller Emma Wiiks tjänsteskrivelse den 5 april 2017 med bilagorna Förslag till reviderat målpaket 2018
och Nytt och fräscht målpaket 2018
Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 20
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 172
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2017 / 2018, bilaga.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna fö5ande fem styrmått
om folkhälsa till Folkhälsorådet för förtydligande inför nästa års behandling av ärendet;
Det psykiska välbefinnandet förbättras med 3 % jämfört med tidigare
*

mätning.
*
*

Hälsotillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning.
Användandet av narkotika minskar med 2 % jämfört med tidigare
mätning.

*

Användandet av alkohol minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning.

*

Andelen individer med fetma minskar med 4 % jämfört med tidigare
mätning.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 82 / 17

Expedieras till:
Töreboda kommuns nämnder
Töreboda kommuns chefer
Ekonomikontoret

?}usterare
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Törebodas målpaket 2017/2018 Förslag på NYTT
Töreboda kommunfullmäktige
Ekonomiberedningens förslag på NYTT målpaket till
kommunstyrelsen 24 maj 2017
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LStyrrnått

Töreboda kommuns elever känner sig l M!nSf
aV elevef: åk 5 känner S!C) l
l trygga95 o,/oi skolan.

l Töreboda kommun kan man bo, leva
och verka i en trygg och säker miljö
dygnets alla timmar - överallt

trygga.

r

Minst 93 % av eleveii åk 8 känner sig
trygga i skolan.

]

Minst 85 % av föräldtarna upplever at}

sitt barn känner sig lyggt i förskolans
verksamhet.

Minst 85 % av föräldtarna upplever at}

sitt barn känner sig lygga i

t

fritidshemmens verksamheter.
Töreboda kommuns invånare känner
trygghet i sin vardag.

I

Medborgarna i kommunen känner sig
trygga Mål: 58 %

Andel med hemtjänsl som tycker det
känns mycket eller ganska tryggt att

Töreboda kommuns brukare känner

sig trygga.

Brukarna känner förkroende för

Brukare av våra tjänster är nöjda med

verksamheterna och är nöjda med

kommunens verksamhet

kommunens insatser och service

l

bo hemma med stödfrån

r
l

hemtjänsten. Mål: 95 %
Andel som bor på äldveboende
(särskilt boende) som tycker det
känns mycket eller ganska tryggt att
bo på äldreboende.Mål: 95 %
Minst 85 % av brukarna på särskilt
boende är nöjda med rnaten.
Minst 85 % av brukama är nöjda med
Iunchlådan i hemvå+den.

l
l

Minst 90 % av invånare med

hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda
med sin hemtjänst

[ ganska nöjda med särskilt boende. J
Minst 90 % av brukarna är nöjda eller

Minst 85% av föräldrarna i förskolan

känner sig mycket nöjda eller ganska
nöjda med verksamheten.

Eleverna i åk 5 har en positiv syn på
skolan och undervisningen. Mål 90%.
Elever i åk 8 har en positiv syn på
skolan och undervisningen. Mål: 72%
Elever i grundskolaii är nöjda med
skolmaten. Minst 85% nöjda.
(Undersökning i regionen).

Minst 85 % av gäsierna är nöjda med
besöket i Björkängens restaurang och
cafå.

Töreboda kommun styr mot god

kvalitet genom sföndigt
förbättringsarbete.

Töreboda kommun ska nå minst 70 %
täckningsgrad i Svenska
palliativregistret.

Minst 90 % ay personer som har

kommunal hälso- och sjukvåra har
riskbedömts i Seniot aler}.

Töreboda koimmunfullmäktige,

l'
-/-

{

Törebodas målpaket 2017/2018

{

aK l<

r'Begoära-n

Atagande

I.?

!Styrmått
100 % av personer med
demensdiagnos på särskilt boende
har NPI-skattats och(ått en individuell

bemötandeplan. NPlär en skala som
är utvecklad för att mäta

beteendesymptom (BPSD) vid olika
demenssjukdomar

1

Resultaten på nationella prov i åk 3

Töreboda kommuns elever i

förbättras. Mål: 60 %

grundskolan når godkända betyg för

Resultaten på nationella prov i åk 6

gymnasiebehörighet

förbättras. Mål: 70 %

Andelen behöriga elever till något
nationellt program på gymnasiet ökar.

l

Mål: 86 %
Töreboda bibliotek stimulerar till

Iäsning och främjar läsutveckling

I

via telefon. Mål: 65 %

Medborgare får sva+på e-post inom
två arbetsdagar. Mål: rninst 92 o/o

Medborgare som skickar en enkel
fråga via e-post får svar inom två

r

Kommunens medborgare är nöjda
med webbinformationen

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån
individens behov

virtuellt. Mål: 50 000besökare.

Medborgare får ett gott bemötande
samt svar på enkel liåga vid kontakt

Alla som är in kontakt med någon av
kommunens representanter via
telefon upplever sig väl bemötta.

arbetsdagar

l

Antalet besökare både fysiskt och

i

]

Nöjdhet med webbinlorrnation. Mål:
80%

f

Väntetid till särskilt boende. Mål: 30
dagar.

r

Handläggningstiden för beslut om
ekonomiskt bistånd t/lål: 15 dagar

l
l

Hur lång är väntetiden (dagar) för
dem som inte fått plats för sitt barn
inom förskoleverksamhe}en på önskat
placeringsdatum. Mål: 20 dagar
l Töreboda kommun skapas
förutsättningar för livsvillkor som
stimulerar till såväl psykiskt som
fysiskt välbefinnande liksom sunda
matvanor

Andel personer som upplever
psykiskt välbefinnande ökar
Andelen personer som upplever

förbättrat självskattat hälsotillstånd

Det psykiska välbefinnandet
förbättras med 3 % jämfört med
tidigare mätning.
Hälsotillståndet förbättras med 2 %

jämfört med tidigare nätning

ökar

Vård- och omsorgsverksamheten

Andelen invånare 65 år och äldre som

bidrar till individens oberoende och

har hemtjänst eller bor i särskilt

självständighet

boende är lägre än 12 %

Andel brukare vats situation har

förbättrats efter konlakt med individ-

och familjeomsorgen i kommunen?
Ma"l.'80%

Bruket av tobak, alkohol och
narkotika hos ungdomar minskar

Användandet av narkotika minskar

med 2 % jämfört med tidigare
mätning.
Användandek av alkohol minskar med

2 o/o jämfört med (idigare mä(ning.

Töreboda komm
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Begäran

Andelen individer med fetma minskar

Styrmätt

med 4 '/o jämfört mediidigare
mätning.

Toreboda kommun ska i samverkan

l

med Primäivården verka fe5r en god
, läkemedelsbehandling för äldre.

ö==-]

?Andelean ?indiyider med fetma minsNar

Mindre än 9 % av depersoner som är
75 år eller äldre ha+ olämpliga
Iäkemedel

Mindre än 2 % av depersoner som är
i

75 år eller äldre har läkemedel mot
psykos.

l

Mindre än 20 % av personer som har
kommunal hälso- ochsjukvård, har 10

l

l

läkemedel eller fler.

Töreboda kommun skall verka för att
l

i alla elever 7-15 år skall ha möjighet
att delta i kulturskolans verksamhet.

>
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högre än medelvärdeii Sverige.
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Andelen elever som deltar i
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Medarbetare

k?

jÅtagande

-

Töreboda kommun är en attraktiv och

framgångsrik arbetsgivare, som ser
betydelsen av medarbetarnas,
kompetens, goda hälsa och
välbefinnande, som grund för att
leverera bra tjänster till medborgarna

--l

Styrrnått

Medarbetares fysiskaförmåga mäts
genom ett konditionslest. Mål: minst

Medarbetarna har en god hälsa.

70 % godkända.

1

Sjukfrånvaro he5gst 5!"o.
Medarbetare upplever att närmaste
chef visar föitroende.

Medarbetare upplever att arbetet
känns meningsfullt
Genom arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal görs alla
medarbetare delaktiga i
verksamhetsfrågor, kommunens
vision och värdegrund

J

r

l

Medarbetarna känneratt de har

förtroende. Minst 8C)'Xo nöjda.

l

Medarbetare upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst 80% nöjda.

r

Alla verksamheter har regelbundna
arbetsplatsträffar

l

l Begaran

Minst 90 procent av medarbetarna

känner sig välinfotmerade och förstår
värdegrunden

r sig insatta i arbetsplalsens mål.

Minst 80 % av medaibetarna känner

l

Andel legitimerade lätare som

Töreboda kommuns medarbetare har

undervisar i varje enskilt ämne är

rätt formell kompetens för sina
uppdrag

högre än 90 %.

r

Andelen legitimeradeförskollärare
inom förskolan ökarlill minst 66 %.

l

Andelen pedagogisklutbildad
personal inom fritidshem ökar till
minst 66 %.

Andel personal inomäldreomsorgen
som har rätt kompetens är högre än
90%.

Andel personal inom LSS och
socialpsykiatri som har rätt
kompetens är högreän 90 %.
Alla socialsekreterate som arbetar

inom barn- och ungdorn har rätt
kompetens

li

/)
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Ekonomi

l-Begä;;

an

Kommunen har en stabil ekonomi

med budget i balans

Åtaga;me
Kommun verkar för att budget
fördelas till rätt nivå och att

budgetansvariga vill och kan redovisa
ett resultat som är bättre än budget

Styrmått

J

Andel budgetansvaiiga med budget i
balans är lägst 75 %

l

Årets resultat uppgåii genomsnitt
under senast treårsperioden till lägst
2%.

Reinvesteringar/avskrivningar och
årets resultat finansietas med egna
medel.

Utveckling
Åtagande
Töreboda är en företagsvänlig
kommun, som uppmuntrar
nytänkande och entreprenörskap. Alla

Företagare och näringsidkare är
nöjda med kommunens service och
attityder genom att kommunikationen

i arbetsför ålder ges förutsättningar till

och tillgänglighet håller hög nivå

Totala rankingen i Svenskt näringslivs
företagsklimat blandde 75 högst
rankade kommunerna i landet.

egenförsörjning.

Töreboda kommun arbetar för att öka

Andelen elever som lullföljer si}t

andelen invånare med effergymnasial

gymnasieprogram inorn fyra år.

utbildning.

Mål: 78 %

Invånare 25-64 år med eiftergymnasial

utbildning. Mål: 27 %
Töreboda kommun strävar efker att

Andelen inskrivna påAMU som går

alla har full sysselsättning bland
annat genom en aktiv lokal

vidare till arbete elletutbildning är

arbetsmarknad.

mer än 60 %.

Mer än 60 % ay inyånarna bedömer

att det finns bra möjligheter att få
arbete inom rimlig( avstånd.
Nyanlända som befinner sig i
arbetsför ålder ska efter

etableringsperioden och
gemensamma insa}ser från Töreboda
kommun och samverkanspartner ha
egen försörjning. Mål: 70 %

Kommunen samverkar med näringsliv
och föreningar i syfte att främja en
positiv utveckling.
Att arbeta med att främja
företagandet och näringslivets
fortsatta utveckling i kommunen

Besöka minst 50 företag i kommunen

varie år med politikeroch tjänstemän
Antalet nystartade fötetag ökar till

minst 4,5 företag/1 000 invånare

ii biföretagen
behållasitkommunen
il minst UOOskalst.l
Antalet privata arbetsställen i
kommunen skall bibehållas till minst
1300 sti kommunen.

./)
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l Atagande
Nya bostäder uppförs.

'i .Styrmatt

-Antalbostadsområdanfärdigaför byggnation Är minsllO.
Minst 30 nya bostädef/ år.

Kommunen arbetar fram en god
planberedskap för olika former av
boende på attraktiva områden i hela

Antal aktuella detaljplaner som
medger bostadsbyggande i hela
kommunen är minstl2.

kommunen

Vi arbetar för en hållbar

samhällsutveckling ur de tre
perspektiven ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Vi hushållar med våra

resurser och värnar om vår miljö

Alla verksamheter arbetar aktivt och
strukturerat med att minska sin

miljöpåverkan samt bidrar till att
Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.

Vi ser turism- och besöksnäringen

Kommunen bidrar till en tillväxt av

som en tillväxtfaktor med ökad

turismberoende branscher.

omsättning

Samtliga förvaltningarlverksamheter
har senast juni månad 2017 antagna
planer med mål och sirategier för
hållbar utveckling

Andel besökare/gäsie+ som är mycket
nöjda/ganska nöjda med sitt besök i
Töreboda kommun uppgår till minst
9 0 %.

l

Antal sysselsatta i }utismberoende
branscher uppgår till 120 st.

/
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Dnr KS 2016/0195

Politisk organisation mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Nuvarande politiska organisation bibehålls med nedanstående förändringar;

Fullmäktige har inga fasta beredningar.
Tillfälliga beredningar tillsätts vid behov med tydliga och specifika uppdrag.
Reservation

Lars Frändberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 bland annat att tillsätta en
beredning för utvärdering av nuvarande organisation och för att lämna
förslag till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod.
Utvecklingsutskottet beslutade den 14 september 2016 att tillsätta en beredning med tre ledamöter för att lämna förslag till politisk organisation
samt arvoden för nästa mandatperiod, bestående av en ledamot från
Moderata samlingspartiet, en ledamot från Socialdemokratiska
Arbetarpartiet och en ledamot från Centerpartiet. Moderata
samlingspartiets representant utsågs till sammankallande. Namn på partiernas representanter lämnades till kommunkansliet. Beredningen skulle
vara klar med sitt uppdrag senast den 1 maj 2017. Beredningen har be-

stått av Lars Adolfsson (M), sammankallande, Lars-Åke Bergman (S) och
Pernilla Johansson (C). Sekreterare har varit personalchef Lars Millberg.
Beredningen lämnar följande förslag;
Nuvarande politiska organisation bibehålls med nedanstående förändringar.

Fullmäktige har inga fasta beredningar.
Tillfälliga beredningar tillsätts vid behov med tydliga och specifika uppdrag.

?Justerare
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Beslutsunderlag

Kornmunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 191
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 169
Beredningens yttrande den 4 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 88
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 182
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Nuvarande politiska organisation bibehålls med nedanstående förändringar;
Fullmäktige har inga fasta beredningar.
Tillfälliga beredningar tillsätts vid behov med tydliga och specifika uppdrag.
Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C), Linn Brandström (M), Karl-Johan Gustafson (C) och
Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Frändberg (C): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för kompletterande beredning som redovisar ett förslag
som skulle kunna se ut så här: En kommunstyrelse med 7ledamöter och 3
ersättare, och en skolstyrelse, en socialnämnd och en kultur- och fritidsnämnd med 5 ledamöter och 2 ersättare vardera. Kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att visa vilka åtgärder som kan vidtas för att
underlätta för yrkesaktiva att delta i den demokratiska processen.

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Avslag på
Lars Frändbergs (C) förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att komrnunfullmäktige avgör ärendet idag.

Expedieras till;
Kommunchefen
Personalchefen
Ekonomikontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

?Justerare
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Besvqrqnde av medborgarförslag om utbildning av massörer,
massageterapeuter för anställning i Töreboda kornmun
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Töreboda kommun med hänvisning till personalchefens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om utbildning av massörer, massage-

terapeuter, 2-3 heltidstjänster för anställning i Töreboda kommun. Det föreslås att kommunen på detta sätt subventionerar kostnaden för massage
till personal som behöver detta på grund av sitt arbete.
Personalchefen föreslår att kommunfullmäktige avsiår medborgarförslaget om utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i
Töreboda kommun.

Eftersom det finns ett antal företagare i kommunen som bedriver
massageterapii Töreboda kan inte kommunen konkurrera ut dessa genom
att anställa egna massageterapeuter. Kostnaden för att anställa 2-3

personer överstiger också kommunens budget för personalvårdsinsatser.
Är problemet arbetsrelaterat erbjuds den anställde undersökning och utredning genom företagshälsovården AVONOVA. I samråd med Verksamheterna genomför AVONOVA även förebyggande åtgärderi syfte för att
öka frisknärvaron på respektive arbetsplats. Massage har inte ingått som
en förebyggande åtgärd. Arbetsgivaren har även låtit redan anställda fungera som instruktörer i olika områden, till exempel yoga.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 90
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 217
Personalchefens tjänsteskrivelse den 18 april 2017
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Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 91
Komrr»unstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 190
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Töreboda kommun med hänvisning till personalchefens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Ingivaren
Personalchefen
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Dnr KS 2017/0216

Köp av fastigheten Töreboda Gjutaren 4
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Gjutaren 4 av Daloc

AB, Töreboda för 4 miljoner kronor och på villkor i övrigt som kommunstyrelsen äger bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

2. Tillkommandekapital-ochdriftkostnaderskainrymmasiberörda
verksamheters befintliga driftbudgetramar.
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 komrnunala 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
kornmunledningskontoret 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.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 100
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 7 juni 2017
Kommunledningskontoret, Köpekontrakt den 1 juni 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017, § 216
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Gjutaren 4 av Daloc
AB, Töreboda för 4 mi5oner kronor och på viilkor i övrigt som kom*

munstyrelsen äger bestämma. Köpet finansieras genom ianspråkta*

gande av eget kapital.
Tillkommande kapital- och driftkostnader ska inrymmas i berörda
verksamheters befintliga driftbudgetramar.

Kommunstyrelsen beslutade vidare, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M), Anne-Charlotte Karlsson (S), Kenneth Carlsson (S) och
Lars Frändberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Daloc AB

Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Kommunchefen

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Dnr KS 2017/0217

Försäljning av del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige säljer del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7 till PerOlof Staam och Helen Staarn, Moholm för 22 000 kronor och på villkor i
övrigt som kommunstyrelsen äger bestämma.
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 Helen 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
Komrnunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017, § 215
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige säljer del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7 till PerOlof Staarn och Helen Staam, Moholm för 22 000 kronor och på villkor i
övrigt som kommunstyrelsen äger bestämma.

Kommunstyrelsen beslutade vidare, under förutsättning att kommunfullmäktige bestutar enligt förslag, att godkänna upprättat förslag till avtal och
ansökan om fastighetsreglering och att uppdra åt ordföranden och kommunchefen att underteckna avtalet.
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Förslag tili beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Kommunchefen

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Sommarhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande Göran Johansson (C) tillönskar ledamöter, ersättare, personal och pressens representant en Trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Anne-Marie Lundin tillönskar
på ledamöternas med fleras vägnar ordföranden detsamma.
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