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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 27 februari 2017, kl. 18.00-19.55

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), AnneCharlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Johan Cord (S), Pernilla
Johansson (C), Peter Granath (S) för Anna-Karin Holgersson, Anne-Marie
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Övriga närvarande

Lars-Göran Asp (V), ersättare, lektor Lotten Svensson § 15, Per-Ola Hedberg,
kommunchef t.o.m. § 22 och Mariana Franken, kommunsekreterare
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Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Karlsson
(MP) och Berit Bergman (S).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 7 mars 2017 klockan
16.00 på kommunhuset.
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Dnr KS 2015/0005

Information om doktorsavhandling om Törebodas utveckling
Sammanfattning av ärendet

Lektor Lotten Svensson informerar om sin doktorsavhandling om hur

samarbete mellan företag, kommun och föreningsliv kan stärka resurstillgång och insatser på landsbygden som kan leda till att regioner kan
blomstra utanför urbana områden. Titeln är " A resource-based View on
Collaboration between Firms and Local Partners in a Non-urban
Swedish Context".
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Dnr KS 2016/0180

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal från 1 april 2017
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

I enlighet med Väst Koms styrelsebeslut 6 december 2016:
1. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till "Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland,

avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland", med giltighet från den 1
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälsooch sjukvårdsavtal, vilket därmed upphör att gälla från och med den 1
april 2017.
Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga
upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med
två år i taget.
2.

Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till underavtal "Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk", med giltighet från den 1 april 2017 till den
31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som

därmed upphör att gälla från och med den 1 april 2017.
3. Ställer sig Töreboda kommun bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal "Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård", till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket är huvudavtal.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar
ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan
regionbildningen 1999.
Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation
med arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat
Utdragsbestyrkande
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ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utarbetat förslag på ny överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.
Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått en synpunktsrunda till samtliga kommuner i Västra Götaland samt till olika förvaltningar
inom VGR. Avtalsförslaget har justerats utifrån inkomna synpunkter.
Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid från och med 1 april 2017 till och
med 31 december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i Västra
Götalandsregionens fullmäktige och kommunfullmäktige i respektive kommun. Avtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden
där kommunen och VGR har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3 och § 18. För personer som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att
kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där "Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk" och nu gällande "Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård" (med en ändring av avtalstiden) blir underavtal. Underavtalen föreslås alltså få samma avtalstid som det föreslagna huvudavtalet.
För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan
mellan verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och
sjukvårdsavtalet samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den
enskilde individens behov.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds
tjänsteskrivelse den 9 januari 2017
Rekommendation från Väst Kom, inklusive förslag till hälso-och sjukvårdsavtal

Skaraborgs Kommunalförbunds styrelses sammanträdesprotokoll den 2
december 2016, § 96

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 8
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 41

?Justerare

?-

Utdragsbestyrkande

r'.'h'?h Ä)

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2 017-0 2-2 7

23

forts. Kf § 16

Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 2 december 2016 att
rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till nytt Hälsooch sjukvårdsavtal med underavtal "Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk".
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
I enlighet med Väst Koms styrelsebeslut 6 december 2016:
Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till "Hälso- och sjukvårds*

avtal i Västra Götaland,

avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland", med giltighet från den 1
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälsooch sjukvårdsavtal, vilket därmed upphör att gälla från och med den 1
april 2017.
Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga
upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med
två år i taget.

Ställer sig Töreboda kommun bakom förslaget till underavtal "Överens-

*

kommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk", med giltighet från den 1 april 2017 till den
31 december 2020 och vilket ersätter nuvarande överenskommelse, som

därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
Ställer sig Töreboda kommun bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal "Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård", till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket är hu-

*

vudavtal.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till;
Västra Götalandsregionen
VästKom

Skaraborgs Kommunalförbund

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
Kommunsekreterare M. Asp
Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Dnr KS 2016/0328

Fastighetsförvärv Törpboda Staren 2, 3 och 4
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Töreboda kommun köper fastigheterna Töreboda Staren 2, 3 och 4 av WLM
Gräv AB, Töreboda för 1700 000 kronor och på villkori övrigt som kommunstyrelsen äger bestämma. Köpet samt rivningen och bortforslingen av byggnaderna på fastigheten, 400 000 kronor, finansieras med likvida medel
(2 100 000 kronor).
Sammanfattning av ärendet

Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket WLM Gräv AB, Töreboda säljer fastigheterna Töreboda Staren 2, 3 och 4 till Töreboda kommun för
1700 000 kronor. Enligt köpekontraktet övertar köparen ansvaret för förorenad mark enligt Miljöteknisk markundersökning den 27 november 2015.
Plan- och exploateringschefen skriver att deta5planen för Kanalparken har
vunnit laga kraft och exploateringsarbeten för gata och Va kommer att påbörjas under vintern 2017. Fastigheterna utgör den delen av detaljplanen som
möjliggör bostadsbyggnation upp till åtta våningar.
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon lämnar en redogörelse i ärendet.
Saneringen av den förorenade marken kostnadsberäknas till300 000 kronor.
Det finns möjlighet att söka bidrag till sanering av mark för bostäder hos
Naturvårdsverket.

Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Förslag till köpekontrakt med karta och mi5öteknisk markundersökning den
2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 5
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 55
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Töreboda kommun köper fastigheterna Töreboda Staren 2, 3 och 4 av WLM
Gräv AB, Töreboda för 1700 000 kronor och på villkori övrigt som kommunstyrelsen äger bestämma. Köpet samt rivningen och bortforslingen av byggnaderna på fastigheten, 400 000 kronor, finansieras med likvida medel
(2 100 000 kronor).
Kommunstyrelsen beslutade vidare, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt
och att uppdra åt ordföranden och kommunchefen att underteckna köpehandlingarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

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

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Ekonomikontoret

Justerare
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Dnr KS 2016/0243

Besvarande av medborgarförslag om att flytta återvinningscen-

tralen i Älgarås
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att flytta återvinnings-

centralen i Älgarås. FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) har ansökt
och erhållit bygglov för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att
förses med plank.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta återvinningscentralen i

Älgarås. Det föreslås att glas- och papperscontainrarna vid monumentet flyttas till Servicehuset så att alla containrar är på samma ställe och att vägen dit
skyltas. Det föreslås vidare att området vid monumentet snyggas upp, när
containrarna flyttats och att en urna med blommor ställs där.
Plan- och exploateringschefen skriver att FTI har ansökt och erhållit bygglov
för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att förses med plank.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget vad gäller flyttning av containrar till en helt ny plats.
Dock kommer alla containrar att placeras på befintlig yta och förses med ett
plank.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 91
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 218
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 11
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 45
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att flytta återvinnings-

centralen i Älgarås. FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) har ansökt

Utdragsbestyrkande
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och erhållit bygglov för alla containrar på befintlig plats, vilken kommer att
förses med plank.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) och Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Expedieras till;
Ingivaren

Plan- och exploateringschefen

Justerare
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Dnr KS 2016/0276

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av fullmäktiges
beslut

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige lägger svaret på revisionsrapporten till handlingarna.

2. Rapport lämnas till kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut
om åtgärder för förbättrade rutiner avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut.
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten "Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den samlade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende följande;
expediering av kommunfullmäktiges beslut
om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid
att kommunfullmäktiges beslut fö5ts upp och verkställigheten återrap*

*

*

porteras

Revisorerna förväntade sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer
till påpekandena och med förslag till åtgärder senast den 31 januari 2017.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 229
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 15
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 48

Justerare
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Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret fö5ande uppdrag:
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfullmäktiges beslut.
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppfö5ning och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
* Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger svaret på revisionsrapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt kommunledningskontoret
att;

* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfullmäktiges beslut.

* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
* Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hans Thorsell (S): Rapport lämnas till kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut om åtgärder för förbättrade rutiner avseende verkställigheten
av fullmäktiges beslut.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Hans Thorsells
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Expedieras till;
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Sekreteraren

?Justerare
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Dnr KS 2016/0195

UtvjrdprinHy av nuvarande politiska organisation
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger Beredningens yttrande till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsutskottet beslutade den 14 september 2016 bland annat att tillsätta en Beredning med tre ledamöter för utvärdering av nuvarande organisation, bestående av en ledamot från Moderata samlingspartiet, en ledamot
från Socialdemokratiska Arbetarpartiet och en ledamot från Centerpartiet.
Socialdemokratiska Arbetarpartiets representant utsågs till sammankallande.
Namn på partiernas representanter lämnades till kommunkansliet. Beredningen skulle vara klar med sitt uppdrag senast den 15 januari 2017.
Beredningen lämnade sitt yttrande den 14 december 2016 och sammanfattar
utvärderingen på följande sätt;
Den politiska organisationen fungerar bra.
Beredningen föreslår att hanteringen av sekretessfrågor utreds vidare.
Beredningen föreslår även att delegationsordningen för kommunstyrelsen
ses över.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 169
Beredningens utvärdering av nuvarande politiska organisation den 14 december 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 16
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 49
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att lägga Beredningens yttrande till
handlingarna.
Utvecklingsutskottet beslutade vidare att uppdra åt Beredningen att lämna
förslag till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod att
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vidare utreda hanteringen av sekretessfrågor och att se över kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger Beredningens yttrande till handlingarna.

Expedieras till;
Kommunchefen
Personalchefen
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Dnr KS 2017/0018

Utbetalning av partistöd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att betala ut partistöd för
2017 års verksamhet under första kvartalet 2017 under förutsättning att partierna uppfyller kommunstyrelsens beslut enligt punkt 2 (Kommunstyrelsen
uppmanar de partier som inte lämnat in granskningsintyg att inkomma med
intyg för 2015 års verksamhet senast den 31 mars 2017).
Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade i cirkulär 14:12 om
nya regleri kommunallagen om lokalt partistöd. De nya reglerna trädde i
kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden
2014-2018 och innebär fö5ande; 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 mandati 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
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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 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 beslutade den 29 februari 2016, § 13 bland annat att påminna partigrupperna i kommunen om att senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet använts (enligt KL 2 kap. 11 § och 4 § Reglerna för kommunalt partistöd i Töreboda kommun). Till redovisningen ska
fogas ett granskningsintyg.
I Reglerna finns bara de kompletterande regler som behövs iförhållande till
lagstiftningen. Reglerna i kommunallagen och de lokala reglerna bildar en
helhet som ska ses tillsammans.

Kommunchef Per-Ola Hedberg och kommunsekreterare Mariana Franken redovisar i fö5ande tabell i tjänsteskrivelsen den 24 januari 2017 om partierna
lämnat redovisning inom föreskriven tid, redovisat hur stödet använts och
lämnat in granskningsintyg;
Parti

Inkom

Redovisat hur stö-

Gransknings-

det använts

rapport

Liberalerna i Töreboda

2016-04-21

Ja

Nej

Sverigedemokraterna

2 016-0 6-2 0

Verksamhetsberätt-

Nej

else, Kontoutdrag

Töreboda
Moderaterna i

2016-06-13

Centerns Kommun-

krets i Töreboda

Resultatrapport och

2016-06-23

Resultaträkning,
Verksamhetsberättelse
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Miljöpartiet de Gröna i

2 016-O 6-3 0

Ja

Nej

2 016-0 8-14

Verksamhetsberätt-

Nej

Töreboda
Töreboda

Socialdemokratiska

else

arbetarkommun

Vänsterpartiet i

2016-08-19

Ja

Nej

Töreboda

Av tabellen framgår att endast ett parti, Moderaterna i Töreboda, lämnat in
redovisning inom föreskriven tid och bifogat granskningsintyg.
Beslutsunderlag

Kommunallagen 2 kapitlet, 9-12 §
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 2014, § 59 med bilaga Regler för
kommunalt partistöd Töreboda kommun
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och kommunsekreterare Mariana Frankens
tjänsteskrivelse den 24 januari 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 51
Kommunsl:yrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att betala ut partistöd för
2017 års verksamhet under första kvartalet 2017.

Kommunstyrelsen beslutade vidare;
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag uppdrar kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att betala ut parti-

*

stöd för 2017 års verksamhet under första kvartalet 2017.
*

Kommunstyrelsen uppmanar de partier som inte lämnat in granskningsintyg att inkomma med intyg för 2015 års verksamhet senast den 31
mars 2017.

*

*

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma en
kvittens som bevis på vilka handlingar föreningarna lämnar in.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram en
blankett till granskningsrapporten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Tillägg "under förutsättning att partierna uppfyller
kommunstyrelsens beslut enligt punkt 2" till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Karl-Johan Gustafson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Expedieras till;
Kommunchefen
Ekonomikontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Dnr KS 2016/0166

Information om tekniska nämndens beslut om medborgarförslaget om uppsnyggning och utplacering av pappers- och träckkorgar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag hade inkommit om uppsnyggning och utplacering av
pappers- och träckkorgar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen. Det
föreslogs att kommunen sätter upp två papperskorgar och ställer ut några
bänkar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 att överlåta till tekniska
nämnden att besluta i ärendet om uppsnyggning och utplacering av pappersoch träckkorgar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.
Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2017 att tillstyrka medborgarförslaget och att ge verksamhet Teknik i uppdrag att genomföra medborgarförslaget under år 2017 inom anslagen driftbudget. Tekniska nämnden beslutade vidare att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för information.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 maj 2016, § 56
Tekniska nämndens protokoll den 24 januari 2017, § 15

Expedieras till;
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2017/0046

Medborgarförslag om ny utsmyckning av Kyrkdammen
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om ny utsmyckning av Kyrkdammen. Det
föreslås att den vattensprutande sälen i Kyrkdammen på kyrkans östra sida,
vilken varit borta sedan många år, ersätts med en ny säl.
Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2017/0055

Medborgarförslag Om kommunal tvättanläggning för bilar i
Töreboda

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om kommunal tvättanläggning för bilar i
Töreboda. Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att man
ska göra detta på avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är i dag
finns ingen sådan anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför att kommunen utreder om det skulle vara lämpligt att bygga en anpassad tvättplats
för bilar i Töreboda. Med en strategisk placering av denna skulle man kunna
anse att det är en bra service både för kommunens invånare och för de

sommarturister som kommer varje år med husbilar och husvagnar.

Expedieras till;
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2016/0180

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Västra Götalandsregionen, protokoll från regionfullmäktige den 31 januari
2017, § 9 om avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
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Dnr KS 2014/154

Anhållan om entledigande från uppdra7en som ledamot av kommunfullmäktige och som ledamot och ordförande i
Framtidsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige bevi5ar avsägelsen och anhåller hos Länsstyrelsen
om ny röstsammanräkning.
2.

Frågan om fyllnadsval till Framtidsberedningen tas upp till behandling
vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Lisa Lagerström (C) anhåller i skrivelse den 9 februari 2017 om entledigande
från uppdragen som ledamot av kommunfullmäktige och som ledamot och
ordförande i Framtidsberedningen.
Expedieras till;
Lisa Lagerström
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande
Framtidsberedningen
Lönekontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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