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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 23 april 2018, kl. 18.00–20.10 och 20.15–21.00

Beslutande

Johan Jacobsson (S) för Lars-Åke Bergman, Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan
Gustafson (C), Anne-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), LarsGöran Asp (V) för Therése Göransson, Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar
Andhill (S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran
Johansson (C), Jörgen Karlsson (M) för Gunnar Welin, Peter Granath (S), Bo
Andersson (S), Sven Olsson (C) för Daniel Nord, Marlene Näslin (M), Gunilla
Fransson (L), Jan Karlsson (MP), Berit Bergman (S), Marco Terenziani (SD),
Mattias Faleke (V), Katarina Wikström (S) för Kenneth Carlsson, Allan
Jakobsson (C) och Magnus Dimberg (M)

Övriga närvarande

Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Per-Ola Hedberg, kommunchef, Marie
Djupfeldt, trafikhandläggare § 53, Anna-Karin Kjellberg, information- och
turistchef § 54, Lena Tilstam, näringslivsstrateg § 54 och Mariana Frankén,
kommunsekreterare

Justerare

Bo Andersson (S) och Marlene Näslin (M), ersättare Gunilla Fransson (L)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 51-66

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………………………
Mariana Frankén

Ordförande

………………………………………………………………………………………
Göran Johansson

Justerare

………………………………………………………………………………………
Bo Andersson

Marlene Näslin (M)
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Evelina Hermansson
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Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Andersson (S)
och Marlene Näslin (M), med Gunilla Fransson (L) som ersättare.
Det tillkännages, att protokollet justeras den 3 maj 2018 klockan 16.00 på
kommunhuset.
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Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med den ändringen att
ärende nummer 4 ”Ändringar i färdtjänstreglementet” tas upp till behandling före ärende nummer 3 ”Information om besöksnäringen”.
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Dnr KS 2018/0013

Ändringar i färdtjänstreglementet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att
Tillgänglighetsrådet ska få möjlighet att yttra sig över förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) beslutade den 20 oktober 2017 att
rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta rekommendera respektive kommun att besluta om föreslagna revideringar
av färdtjänstreglementet.
Handläggargruppen för allmän kollektivtrafik föreslår revidering av färdtjänstreglementet med utgångspunkt från fokusområdena i Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg.
Skaraborgs Kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att rekommendera medlemskommunerna att anta föreslagna revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet.
Trafikhandläggare Marie Djupfeldt lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Skaraborgs Kommunalförbunds protokoll den 8 december 2017, § 98
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 med bilagorna
Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente och Reviderat
gemensamt färdtjänstreglemente
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 126
Synskadades Riksförbund, Skaraborg, Synpunkter på förslaget från
Skaraborgs kommunalförbund, 2017-12-08 § 98, rörande ändringar i
kommunens färdtjänstreglemente
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
 Töreboda kommun godkänner föreslagna revideringar av det gemensamma färdtjänstreglementet för Skaraborg.
 Det reviderade färdtjänstreglementet gäller från och med den 1 juni
2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne-Charlotte Karlsson (S): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet
till kommunstyrelsen för att Tillgänglighetsrådet ska få möjlighet att yttra
sig över förslaget.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige avgör ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.
Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för att ärendet avgörs idag och 13 nej-röster för återremissyrkandet återremitterar kommunfullmäktige ärendet (enligt kommunallagen 5 kapitlet 50 § första stycket, ”Ett ärende ska bordläggas eller
återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.”), se omröstningsbilaga.
Bilaga Kf § 53/18
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Tillgänglighetsrådet
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Information om besöksnäringen
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Lena Tilstam och information- och turistchef AnnaKarin Kjellberg och informerar bland annat om utvecklingen av antal företag och arbetstillfällen i kommunen respektive besöksnäringen.
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Dnr KS 2017/418

Besvarande av medborgarförslag om etablering av lekpark och
cykelbana i Kilenområdet
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om etablering av lekpark
och cykelbana i Kilenområdet. Nuvarande lekplats i Kilenområdet behålls.
Den tidigare beslutade temalekparken utgår.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om etablering av lekpark och cykelbana i Kilenområdet. Ingivarna skriver att förslaget ska ses som en del av
den dialog som pågått sedan 6-7 år tillbaka. Bakgrunden är kommunens
beslut att en Lekpark ska byggas i Kilenområdet och närliggande lekplatser läggas ned samt flyttas till denna nya lekpark. Ingivarna föreslår bland
annat att Lekparken placeras vid Kilenskolan.
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2018 att remittera medborgarförslaget till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 25 april 2018.
Plan- och exploateringschefens skriver i remissvaret bland annat att beslut
om placering av lekpark och gång- och cykelväg finns och motiven till besluten har också tidigare kommunicerats via e-post till en av förslagsställarna enligt följande:
”Vi har i arbetet med detta haft olika lösningar och lekparkens placering har
vi funnit vara den bästa, då den är centralt placerad, tillgänglig för gångoch cykel och i en fin miljö. Vi har vägt in er bestridan, men beslut om denna
placering kvarstår, då parken är en allmän plats för alla.
Lekutrustning finns på skola och förskola för den verksamheten, så behov av
direkt närhet till skolan finns inte.
Beträffande gång- och cykelväg skapas nu en mer säker korsning över
Sötåsenvägen vid Skeppargatan, vägen har en refug där, och en ny gång- och
cykelväg i parken (vilket också är ett medborgarförslag) gör att det skapas
ett så kort och rakt stråk som möjligt mellan öster och väster när den nya
bron är klar. Detta bedömer vi komma att innebära att de flesta kommer att
välja den vägen.
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Vi bedömer också att den kommer avlasta trafiken på gång- och cykelvägen
mellan Hallon- och Blåbärsstigen.
Beträffande etapp 2 så finns inga beslut om varken resurser, utformning eller placering så det får vi återkomma om när den blir aktuell.
Beträffande trafik på Lindvägen har denna förts vidare till trafikansvariga.”
Etapp 2 kommer ske enligt ”Lekplatser i Töreboda kommun
Utvecklingsplan 2016 – 2020, Antagandehandling 2016-09-26” gällande
”Elefanten”: Parken utvecklas till en mötesplats för alla åldrar och med lek
och sport utifrån ett Tema. Förslag från olika tillverkare tas fram och synpunkter från allmänheten genomförs innan slutgiltigt beslut om åtgärder
fattas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 30 november 2017
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 13 februari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 44
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 130
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om etablering av lekpark
och cykelbana i Kilenområdet. Nuvarande lekplats i Kilenområdet behålls.
Den tidigare beslutade temalekparken utgår.
Protokollsutdrag skickas till
Ingivarna
Plan- och exploateringschefen
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Dnr KS 2017/45

Töreboda kommuns målpaket 2018, Måltal för Folkhälsorådet
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till måltal för Folkhälsorådet
2018.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet föreslår följande måltal för sin verksamhet 2018;
Måltal Folkhälsa
Andel personer som upplever
psykiskt välbefinnande ska vara
större än
Andel personer som upplever bra
självskattat hälsotillstånd ska vara
större än
Användandet av narkotika minskar.
Andel ungdomar som någon gång
provat ska vara mindre än

Måltal
2018
84 %

74 %

4%

Användandet av alkohol minskar.
Andel ungdomar med frekventa
alkoholvanor ska vara mindre än

12 %

Andelen individer med fetma
minskar och ska var mindre än

18 %

Beslutsunderlag
Folkhälsostrateg Pia Gustavssons och kommunchef Per-Ola Hedbergs
tjänsteskrivelse den 14 februari 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 48
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 134
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till måltal för Folkhälsorådet
2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M), Marianne Asp-Henrysson (C) och Anne-Charlotte
Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Folkhälsorådet
Folkhälsoplaneraren
Ekonomikontoret
Samtliga chefer
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2017/317

Besvarande av motion om behov av parkeringsvakt
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser motionen, om utredning av kostnad för att
köpa tjänster för parkeringstillsyn, besvarad med den utredning som
Tekniska nämnden gjort.
Reservation
Johan Jacobsson (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), AnnaKarin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Ingmar Andhill (S), Hans Thorsell
(S), Peter Granath (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman (S) och Katarina
Wikström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans Thorsells (S)
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Hans Thorsell (S) har lämnat in en motion om behov av parkeringsvakt,
bilaga a. I motionen yrkas att kommunen snarast utreder kostnaden för att
köpa tjänster för parkeringstillsyn och att avgift för felparkering på till exempel handikapps plats fastställs.
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att remittera motionen till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28 februari 2018.
Tekniska nämnden beslutade den 13 februari 2018 att tillstyrka motionen
och föreslå kommunfullmäktige i Töreboda att införa parkeringsövervakning i Töreboda.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 61
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 103
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 198
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 18
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 50
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Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 136
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige anser motionen, om utredning av kostnad för att
köpa tjänster för parkeringstillsyn, besvarad med den utredning som
Tekniska nämnden gjort.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till tekniska nämnden att
snarast iordningställa parkeringsplatser, måla parkeringsrutor och uppdatera skyltningen. Kommunstyrelsen konstaterade också att avgifter för felparkering antogs i kommunfullmäktige den 20 juni 2016 att gälla från och
med den 1 september 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Thorsell (S) med instämmande av Lars-Göran Asp (V), AnneCharlotte Karlsson (S) och Johan Cord (S): Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa parkeringsövervakning i Töreboda.
Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Mattias Faleke (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Thorsells (S) yrkande.
Karl-Johan Gustafson (C), Gunilla Fransson (L) och Pernilla Johansson (C):
Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans
Thorsells (S) yrkande 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 Hans Thorsells (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 15 nej-röster för Hans
Thorsells (S) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, bilaga b.
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Protokollsanteckning
Johan Jacobsson (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), AnnaKarin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Ingmar Andhill (S), Hans Thorsell
(S), Peter Granath (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman (S) och Katarina
Wikström (S) medges följande anteckning till protokollet;
Töreboda kommun fastställde för sin del ”Trafiksäkerhetsprogram MTG”
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.
Trafiksäkerhetsprogrammet ska bland annat visa vilka åtgärder kommunerna behöver arbeta med och genomföra för att öka trafiksäkerheten. Begreppet trafiksäkerhet kan enklast definieras som låg risk för personskador i trafiken.
Dagens beslut i kommunfullmäktige strider enligt vår mening mot mål i
Trafiksäkerhetsprogrammet.
Bilaga a och b Kf § 57/18
Protokollsutdrag skickas till
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2018/84

Taxa enligt Tobakslagen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer för Töreboda kommuns del upprättat förslag till ändringar i tobakstaxan.
Sammanfattning av ärendet
Miljö-och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2018 att godkänna
ändringarna i tobakstaxan och lämnade den vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna för fastställande.
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten uppmärksammat att taxa enligt tobakslagen inte har uppdaterats
vare sig till gällande timavgift inom miljökontorets arbetsområde eller
med indexjustering sedan den antogs år 2014. Ändringen medför en höjning av timavgiften från 650 kronor till miljötaxans förväntade timavgift
741 kronor.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med
varandra, det finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för
handläggningen. Av okänd anledning ändrades inte timavgiften i tobakstaxan samtidigt som ny timavgift, 720 kronor/timme antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift
för tillsyn enligt miljöbalken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 §
om indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering
av timavgiften då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2018, § 11
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 51
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 137
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer för Töreboda kommuns del upprättat förslag till ändringar i tobakstaxan.
Protokollsutdrag skickas
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2018/0085

Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer för Töreboda kommuns del upprättat förslag till ändringar i taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten uppmärksammat att redaktionella ändringar behöver göras i taxa
enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Ändringen
medför en höjning av timavgiften från 657 kronor till miljötaxans förväntade timavgift 741 kronor.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med
varandra, det finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för
handläggningen.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 10 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift
för tillsyn enligt miljöbalken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 §
om indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering
av timavgiften då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2018, § 12
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 52
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 138
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer för Töreboda kommuns del upprättat förslag till ändringar i taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Protokollsutdrag skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2018/124

Älgarås sportklubb, verksamhet och anläggning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Töreboda kommun övertar Älgarås sportklubbs fastighet; Kyrkängen
2:3 samt skötsel av fotbollsplan och byggnader från och med den 1 maj
2018.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att under 2018 utreda och förbereda en långsiktig skötsel av Älgarås fotbollsplan.
3. Övertagandet innefattar även föreningens inventarier.
Sammanfattning av ärendet
Älgarås sportklubb har vid klubbens årsmöte 2018 beslutat att lägga ner
föreningen. Det beror på få aktiva, få ledare och få ideella krafter.
Föreningen har haft ett skötselbidrag för att sköta fotbollsplan och byggnader. Kommunen har betalt för el och vatten.
Föreningen har byggt en klubblokal som är sammanbyggd med kommunens byggnad med omklädningsrum, duschrum, förråd och rum med maskiner för styrketräning. Föreningen har också haft tillgång till den tennisplan som finns i Älgarås. Töreboda kommun erbjuds att utan kostnad ta
över föreningens tillhörigheter. Det innebär bland annat klubblokal, maskiner för att sköta fotbollsplan samt styrketräningsmaskiner.
En kortsiktig lösning för skötseln av Älgarås fotbollsplan tas fram i samråd
med tekniska förvaltningen och mottagningsenheten. Under 2018 finansieras skötseln med det skötselbidrag för Älgarås som finns avsatt i årets
budget. Under 2018 görs en utredning för att om möjligt finna en långsiktig skötsel, gärna i samarbete med lokal förening.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 53
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 139
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
 Töreboda kommun övertar Älgarås sportklubbs fastighet; Kyrkängen
2:3 samt skötsel av fotbollsplan och byggnader från och med den 1
maj 2018.
 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att under
2018 utreda och förbereda en långsiktig skötsel av Älgarås fotbollsplan.
 Övertagandet innefattar även föreningens inventarier.
Protokollsutdrag skickas till
Älgarås sportklubb
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Barn- och utbildningschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Plan- och exploateringschefen
Förvaltningssekreteraren
Sekreteraren
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Dnr KS 2018/99

Utbetalning av partistöd 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Partistöd 2018 utbetalas till Liberalerna i Töreboda, Moderaterna i
Töreboda, Centerns Kommunkrets i Töreboda, Miljöpartiet de Gröna i
Töreboda, Töreboda Socialdemokratiska arbetarkommun och
Vänsterpartiet i Töreboda.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade i cirkulär 14:12 om
nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd. De nya reglerna trädde i
kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018 och innebär följande; Lokalt partistöd ska syfta till att
stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det
ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett
mandatbundet stöd. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att
fastställa att partistödet under år 2015 ska utbetalas i form av ett grundbelopp på 2 000 kronor per parti och ett mandatstöd på 5 800 kronor per
mandat i kommunfullmäktige.
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av
sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa
att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår
och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att
stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom
granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen
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lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive en granskningsrapport. Kommunfullmäktige beslutade den 26
maj 2014 att anta Regler för kommunalt partistöd i Töreboda kommun. I
Reglerna, 5 §, Årlig utbetalning, stadgas ”Partistöd betalas ut årligen för
innevarande år under första kvartalet efter beslut i fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.”
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2014, § 59 Regler för kommunalt
partistöd Töreboda kommun. I Reglerna finns bara de kompletterande
regler som behövs i förhållande till lagstiftningen. Reglerna i kommunallagen och de lokala reglerna bildar en helhet som ska ses tillsammans.
I nedanstående tabell redovisas om partierna lämnat redovisning och
granskningsintyg inom föreskriven tid.
Parti

Inkom

Redovisning

Granskningsrapport

Liberalerna i
Töreboda

201705-24

Ja

Ja

Nej

Nej

Sverigedemokraterna
Töreboda
Moderaterna i
Töreboda

201706-07

Ja

Ja

Centerns Kommunkrets i Töreboda

201703-03

Ja

Ja

Miljöpartiet de Gröna
i Töreboda

201703-07

Ja

Ja

Töreboda
Socialdemokratiska
arbetarkommun

201706-15

Ja

Ja

Vänsterpartiet i
Töreboda

201703-27

Ja

Ja
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Beslutsunderlag
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och kommunsekreterare Mariana
Frankéns tjänsteskrivelse den 1 mars 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 55
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 140
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Partistöd 2018 utbetalas till Liberalerna i Töreboda, Moderaterna i
Töreboda, Centerns Kommunkrets i Töreboda, Miljöpartiet de Gröna i
Töreboda, Töreboda Socialdemokratiska arbetarkommun och
Vänsterpartiet i Töreboda.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marco Terenziani (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Partistöd
2018 utbetalas också till Sverigedemokraterna Töreboda.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Marco Terenzianis
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Marco Terenzianis (SD) yrkande.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster för avslag på yrkandet mot 3 nej-röster för bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige Marco Terenzianis (SD) tilläggsyrkande, se omröstningsbilaga. En ledamot avstod från att rösta.
Bilaga Kf § 61/18
Protokollsutdrag skickas till
Liberalerna i Töreboda
Moderaterna i Töreboda
Centerns Kommunkrets i Töreboda
Miljöpartiet de Gröna i Töreboda
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Töreboda Socialdemokratiska arbetarkommun
Vänsterpartiet i Töreboda
Sverigedemokraterna Töreboda
Förvaltningssekreteraren
Ekonomikontoret
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter (klockan 20.10–20.15).
_____
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Dnr KS 2017/188

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda
mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdesarvodena samordnas inte med Mariestads kommuns
förslag för ledamöterna i MTG-nämnderna. Det är Törebodas
Ersättningsreglemente som gäller.
2. Kommunalrådets fasta arvode höjs till 85 % av riksdagsmannaarvodet.
Övriga fasta arvoden följer denna nivå.
3. Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde.
4. Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsen
med 1 300 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och 2:e
vice ordförande.
Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i Vård- och
omsorgsutskottet för individärenden med 500 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och vice ordförande. Inläsningsarvodet
utbetalas till ledamot som tjänstgjort mer än 50 % av mötestiden. Dock
inte om mötet är kortare än 1 timma.
5. Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår.
6. Kommunfullmäktigearvodena och ersättningen till samrådsorgan indexregleras likt övriga arvoden.
7. Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.
8. För förtroendevald politiker som fullgör uppdrag på minst 40 procent
av heltid gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet
som vid anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB). Kommunfullmäktige beslutar om ledighet samt utser ersättare.
9. Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilaga a,
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 20192022 markerad med kursiv text.
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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 bestått av Lars Adolfsson (M), sammankallande, Lars-Åke Bergman (S) och
Pernilla Johansson (C). Sekreterare har varit personalchef Lars Millberg.
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 förslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta följande;
 Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde.
 Ett kommunstyrelsearvode på 1 300 kronor utöver det ordinarie sammanträdesarvodet till ledamöter som tjänstgjort mer än 50 % av sammanträde, dock ej om mötet är mindre än 1 timma.
 Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna tas bort.
 Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.
 Mötesarvodering vid gemensamma MTG nämnder följer ersättningen
vid respektive värdkommun.
 Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.
 Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan,
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 20192022, markerad med kursiv text.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2017 att återremittera ärendet
till Utvecklingsutskottet.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 25 oktober 2017 att uppdra till
respektive kommun att ta ställning till Mariestads kommuns förslag till arvoden för eventuell samordning med målet att alla ledamöter i MTGnämnderna har samma arvode.
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att uppdra till arvodesberedningen att utreda om MTG-kommunerna (Mariestad, Töreboda
och Gullspång) kan hitta en gemensam lösning för sammanträdesarvoden
och när presidieledamöter har rätt att ta ut arvode.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens 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, § 89
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 183
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 25
oktober 2017, punkt 4
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 190
Beredningens yttrande den 18 januari 2018
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 141
Beredningen lämnar följande förslag;
 Arvodesberedningen föreslår att inte samordna sammanträdesarvodena med Mariestads kommuns förslag för ledamöter i MTG-nämnderna.
Det är Törebodas Ersättningsreglemente som gäller.
 Kommunalrådets fasta arvode höjs till 85 % av riksdagsmannaarvodet.
Övriga fasta arvoden följer denna nivå.
 Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde.
 Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsen
med 1 300 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och 2:e
vice ordförande.
 Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i Vård- och
omsorgsutskottet för individärenden med 500 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och vice ordförande. Inläsningsarvodet
utbetalas till ledamot som tjänstgjort mer än 50 % av mötestiden.
Dock ej om mötet är kortare än 1 timma.
 Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår.
 Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.
 Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.
 För förtroendevald politiker som fullgör uppdrag på minst 40 procent
av heltid gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet
som vid anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB).
 Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan,
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 20192022 markerad med kursiv text.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
 Sammanträdesarvodena samordnas inte med Mariestads kommuns förslag för ledamöterna i MTG-nämnderna. Det är Törebodas
Ersättningsreglemente som gäller.
 Kommunalrådets fasta arvode höjs till 85 % av riksdagsmannaarvodet.
Övriga fasta arvoden följer denna nivå.
 Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde.
 Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsen
med 1 300 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och 2:e vice
ordförande.
Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i Vård- och
omsorgsutskottet för individärenden med 500 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och vice ordförande. Inläsningsarvodet utbetalas till ledamot som tjänstgjort mer än 50 % av mötestiden. Dock
inte om mötet är kortare än 1 timma.
 Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår.
 Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.
 Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.
 För förtroendevald politiker som fullgör uppdrag på minst 40 procent
av heltid gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet som
vid anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB)
 Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan,
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022
markerad med kursiv text.
Förslag till beslut på sammanträdet
Pernilla Johansson (C):Punkt 8 i kommunstyrelsens förslag till beslut ändras enligt följande:
För förtroendevald politiker som fullgör uppdrag på minst 40 % av heltid
gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet som vid anställning enligt Allmänna Bestämmelser (AB).
Kommunfullmäktige beslutar om ledighet samt utser ersättare.
Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till Pernilla Johanssons (C) yrkande.
Punkt 4 i kommunstyrelsens förslag till beslut ändras så att texten ”Gäller
inte ordförande och 2:e vice ordförande.” ersätts med ”Gäller inte ledamot
som har sammanlagt årsarvode på minst 40 %.” Timarvode utgår efter
fastställt reglemente. Meningen ”Gäller inte ordförande och vice ordförande.” stryks.
Till punkt 6 tilläggs: Ersättningen till samrådsorgan indexregleras likt övriga arvoden (§ 19 i förslaget till Ersättningsreglemente).
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Beslutsgång för yrkandet om ändring av punkt 4 i kommunstyrelsens förslag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och AnneCharlotte Karlssons (S) yrkande 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 Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat för yrkandet om ändring av punkt 4 i
kommunstyrelsens förslag
Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 nej-röster för
Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, bilaga b.
Beslutsgång för tilläggsyrkandet till punkt 6 i kommunstyrelsens förslag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Charlotte
Karlssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Beslutsgång för tilläggsyrkandet till punkt 8 i kommunstyrelsens förslag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla
Johanssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.
Bilaga a och b Kf § 63/18
Protokollsutdrag skickas till
Personalchefen
Lönekontoret
Ekonomikontoret
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2018/108

Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1.

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

2.

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

Sammanfattning av ärendet
Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av
bilaga.
Motioner
Nr 2012/00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor:
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-0923.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83:
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit
med ett nytt svar på motionen. Utskottet behandlade motionen 2017-0511, § 40, och beslutade att informationen har mottagits och att den översänds till kommunstyrelsen för kännedom. Utskottet efterfrågar en prioriteringsordning för de olika projekten.
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. Underhållsplanen
måste ligga inom budget. Planeringen är att ett konkretare svar ska lämnas till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde senast september
2018.
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Nr 2016/290: Motion om kultur:
Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt kulturens roll för etablering och inkludering i samhället.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14, § 232, att ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet. Planeringen är att ett nytt svar på
motionen lämnas till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i september 2018.
Nr 2017/33: Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom
utbildningsverksamheten:
Anne-Charlotte Karlsson(S) vill införa verksamhetsvaktmästare inom
utbildningsverksamheten. I motionen yrkas att:
• en utredning görs för att ta fram de fördelar det skulle innebära.
• verksamhetsvaktmästare återinförs i Töreboda kommun.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2017-03-15, § 22, att uppdra åt
barn- och utbildningschefen att utreda frågan. Planeringen är att ett svar
på motionen lämnas till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i
september 2018.
Medborgarförslag
Rapport om utredningsläget för inte färdigberedda medborgarförslag enligt bilaga är följande:
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter
fram och påminner om barnkonventionens betydelse
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?
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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 kommunchefen anser att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i kommunfullmäktiges svar.
När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så
har den inte slutförts. Regeringen föreslår att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den 1 januari 2020. Propositionen är beräknad till den 20
mars 2018. I arbetet med att göra barnkonvention till lag har Lagrådet avstyrkt regeringens förslag. Dock framgår av regeringsförklaringen att arbetet med att göra konventionen till lag går vidare i Regeringskansliet.
Svaret på medborgarförslaget har försenats. Planeringen är att svarsförslag ska lämnas till utvecklingsutskottet senast i maj 2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets sammanställningar över inte färdigberedda
motioner och medborgarförslag den 5 mars 2018
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 63
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 146
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
 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.
Bilaga Kf § 64/18
Protokollsutdrag skickas till
Kommunchefen
Barn- och utbildningschefen
MTG Teknik
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Dnr KS 2018/0182

Motion om Stationshuset
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Marco Terenziani (SD) har lämnat in en motion om Stationshuset, bilaga. I
motionen yrkas, för att vända trenden med vandalisering och nedskräpning, att kommunen livar upp Stationshuset genom att göra det till en
social verksamhet för alla kommuninvånare genom att flytta diverse sådana aktiviteter dit.
Bilaga Kf § 65/18
Protokollsutdrag skickas till
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2018/0175

Medborgarförslag om Huskurage
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om Huskurage. Det föreslås att policyn
Huskurage införs i det kommunala bostadsbolaget och att dess budskap
sprids till alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i Töreboda kommun.
Protokollsutdrag skickas till
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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