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Ks 201 7-04-05

§ 107 Justering
§ 108 Namn på nya gatori Gastorp och Kanalparken
§ 109 Utredning om gratis wifi på offentlig plats
§ 110 Redovisning av inte färdigberedda motioner och

medborgarförslag
Samarbetsavtal MTGK turism

Bredbandsanslutning av Valla Tingshus
Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda

An:sökan om lån till servicebyggnad, Töreboda Golfklubb
Besvarande av medborgarförslag om cykelväg i Kilenområdet
Fairtrade citydiplomering
Flyktingrelaterad lägesrapport
Feriepraktik under sommarlovet 2017
Avtal med Gullspångs kommun om boende för ensamkommande
flyktingbarn
Utvärdering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd med
tidsbegränsat tillägg, avseende ungdomar som tillfälligt inte kan
få studiemedel

Lex Sarah - utredning med anledning av anmälan om
missförhållande eller en risk för ett missförhållande

Förändrade riktlinjer avseende personer som uppbär
försörjningsstöd och habiliteringsersättning
Uppfö5ning av brukarundersökning inom LSS verksamheter
(Pict-0-stat)
Årsredovisning 2016 för verksamheten Vård och omsorg 2016
- synpunkter och klagomål samt Lex Sarah och Lex Maria
anmälningar
Utvägs verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017
Verksamhetsbokslut 2016 från Kommungemensam
Alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS)
Verksamhetsplan 2017 från Kommungemensam
Alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS)
Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan
Aktuell skolstatistik

Avsägelse av uppdrag i den politiska styrgruppen för uppbygg-
nad av närsjukvårdscentrum i Mariestad och f5rllnadsval
Ajournering
Uppföljning av försörjningsstöd 2016
Information från MTG Skaraborgs styrgrupp
Klagomålsärende avseende barnhandläggning hos individ- och
fami5eomsorgen
Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)
Information från kommunchefen

Anmälan av delegationsbeslut
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Ks § 107

Justering

Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars-Åke
Bergman (S).

,a . Justeie M
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Ks § 108 Dnr KS 2017/0067

Namn på nya gatori Gastorp och Kanalparken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer namnet på den nya gatan i
Gastorpsområdet till Sadelgatan, bilaga.

2. Kommunfullmäktige fastställer namnen på de nya gatorna i Kanalparken
till Thunbergs gränd och von Platens gränd, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Gastorp
Namn på omkringliggande gator har namn som knyter an till lantbruk såsom
Slåttergatan, Stallgatan med mera. Gatan ligger i kvarteret Hästen varför plan-
och exploateringschefen anser att Sadelgatan är ett lämpligt namn.

Kanalparken
Infartsgatan är namnsatt i laga kraftvunnen deta5plan och har namnet
Kanalparksgatan. Plan- och exploateringschefen föreslår att Tvärgatorna får
namn som knyter an till personer med koppling till Göta kanal.

Thunbergs gränd; En av företrädarna för den nya kanaltekniken var slussbyg-
garen Daniel Thunberg från Trollhätte Kanalverk. Han fick uppdraget 17B4
att lägga fram ett nytt kanalförslag, för hela sträckan Vänern-Östersjön.

von Platens gränd; Första gången von Platen kom i kontakt med kanalbyg-
gande var 1795 då han såg arbetena på Trollhätte kanal. 1806 utgav han sin
"Avhandling om Canaler genom Sverige med särskilt avseende å Wenerns
sammanbindande med Östersjön". Von Platen stödde allt väsentligt Daniel
Thunbergs förslag till Göta kanal från 17B4. Med järnvi5a arbetade han på att
få till stånd Göta kanal som en självklar fortsättning på Trollhätte kanal, in-
vigd år 1800. 1808 fick han kung Gustav IV Adolfs stöd i att "företaga och full-
borda det riksgagneliga arbetet".

4'a
areJusterc r Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 108

Beslutsunderlag

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

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

Bilaga Ks § 108/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

,,!(2 Juster.istery!
..å l Utdragsbestyrkande
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Planen antagen 2015-01-26 av kommunfullmäktige
Laga kraft 201 5-03-06

utgår 2020-03-06

Göta
kanal

Grundkarta över
Gastorp i Töreboda

Upprättad av Tekniska förvaltningen/
Kafö och mätavdelningen
i ok!ober 2013, Mariestads kommun
A.Hellon

Måtningaingen{ör

Skala 1:1000
Standardklass: 11

Koordinatsystem: SWEREF 9913 30
Höidsystem: RH2000
Fastighetsredovisning:

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN

Fastighe!sgräns
Traktgräni
Ledningsrätt resp. servitut
Fastighetsbeteckning
Gatunamn

Bostadshus

Komplementbyggnad inmät}

Skärmtak

Hus beräknat

Transformator

Vägmärke
Belysningstolpe

Vägkant
Kan(Sjen

Markhöjd

Rulnä!spunk}

Polygonpunk}
Elledning
Spillvallenledning
Vatlenlednina
Oagvatlenledning
Dike
Lövlräd

Elskåp

Dataskåp

UPPLYSNINGAR

Mera detaljerade geotekniska undersökningar
kan komma att krävas inför områdets bebyg-
gande.
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PLANBESTÄMMEL8ER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningg. Där
beteckning saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endas}
angiven användning-och utformning är tillåken.
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MARKANVÄNDNING
Allmänna platser
L-G,?TÅ Gabi i lokalnä(et
NATl'R Naturområde

Utformning av allmänna plgtser
Inom na}urområde får uppföras mindre byggnader för trangtmiator- och
pumpatafioner
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Kvartenmark
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Ika Bostäder

UTNföJANDEGRAD

e, Högst en fjärdedel av fas!ighetsarean får bebyggas

BEGRÄN8NINGAR AV MARKENEI BEBY(åANDE
l,?';:,l:::.;.;?,:;,:',:l?.'i ByggnadfårinteuppfÖras

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underiordiskau

Iedningar

UTFORMNING, PLACERING, uTSEENDE
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'%o .
%.i? Högs!a totalhöjd i meter över mark

Störs!a takluming igrader
Ill Högsb antal våriingar
F Endastfriliggandehus
V, Ny bebyggelse ska utföras med sadeltak
V3 Fasader ska beklädas med Thäpanel
V4 T ak på byggnader inorn kwrlersmark ska beklädas med

röda takpannor
Dagvatten ska fördröjas och renas inom respektive fastighet före ans Iföning till
kommunens ledningsnät i enlighet med kommunens anvisningar..
Uppdärnningshöid tor dagvatten är lika med markhQd vkl förbindelaepunkten.
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ILLUSTRATK)NER

-.-------.-.------- lllustrationslinjer

ADMlNl8TRATlVA BE8TÄMMEL8ER
Genomförandetiden sl utar fern år efter det att beslu} om planens antagande
vunnit laga kraff.
Strandskyddet upphävs inom kvaders- och gatumark
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Del av Gastorp 6:1 m.fl. fastigheter
Töreboda tätort, Töreboda kommun
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Upprättad i januari, reviderad i augusti och november 20al4 l
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L I Knutsson arkitektkontor
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Ks § 109 Dnr KS 2015/0171

Utredning om gratis wifi på offentlig plats

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar utredningen till Ekonomiberedningen.

Sammanfattning av ärendet

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

Kornmunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 enligt kommunstyrel-
sens förslag att anse motionen om gratis bredband i Töreboda kommun be-
svarad 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 anhåller 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-chef Christofer Olsson lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 346

.,. . Juster.3r5. r Utdragsbestyrkande
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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

Expedieras till;
Ekonomichefen

Ekonomiberedningen
IT-chefen

}
/lå ')

Justprare
Å?' a l Utdragsbestyrkande
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Ks § 110 Dnr KS 2015/0124

Redovisning av inte färdigberedda motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

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

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 30, ska kommunstyrel-
sen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Bestämmelsen i arbetsordningen är en
tillämpning av kommunallagens 5 kap 33 § "En motion eller ett medborgar-
förslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslu-
tas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva mo-
tionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning."

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

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 bland annat att uppdra till
kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 5 april samman-
ställa en skrivelse om vad som kommit fram vid beredningen av de motioner
och medborgarförslag där beredningen tagit längre tid än ett år. Utvecklings-
utskottet beslutade vidare föreslå att Karl-Johan Gustafsons motion om upp-
rustningsplan för förskolor och skolor besvaras med att en underhållsplan
fördelat på enskilda skolor och förskolor efterfrågas.

Kommunchefen lämnar fö5ande rapport om utredningsläget för obesvarade
motioner och medborgarförslag;
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Dnr KS 2012/00186 Motion om upprustningsplan för skolor och förskolor
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet den 23 sep-
tember 2015. Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 oktober
2015, § 83: Utskottet återremitterar ärendet till tekniska fijrvaltningen på
grund av ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har inte åter-
kommit med ett fullständigare svar på motionen. Kommunchefen har lämnat
en begäran till fastighetsavdelningen om ett fullständigare svar på motionen,
som innebär en redovisning av underhållsplanen fördelad på enskilda skolor
och förskolor. Planeringen är att ett fullständigare svar ska lämnas till
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i maj 2017.

Dnr KS 2015/00075 Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter
fram och påminner om barnkonventionens beffdelse
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015, § 36: Medborgarförslaget
rerr»itteras till kommunstyrelsen för beredning. Svar på medborgarförslaget
lämnades av utbildningschefen och kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till
både utbildnings- och kulturutskottet och utvecklingsutskottet. Utbildnings-
och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016, § 33, föreslå kommunstyrel-
sen besluta:

1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet ak-
tualiseras i kommunens verksamheter.

2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla verksamhetsområden
i syfte att lyfta fram rättigheter enligt barnkonventionen:
* Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?

Har unga fått säga sin mening?
Vilket är vårt syfte?

*

*

Utvecklingsutskottet beslutade den 30 mars 2016, § 58, att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret och att uppdra åt kommunlednings-
kontoret att ta kontakt med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF) och be dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i
vår eller till hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barn-

rätts- och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten. Kommunled-
ningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt 2 i utveck-
lingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och kommunchefen
anser att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i kom-
munfullmäktiges svar. När det gäller återremitteringen av beredningen av
medborgarförslaget så har den inte slutförts. Ärendet bör åter aktualiseras
på utvecklingsutskottet senast i maj 2017.
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Beslutsunderlag

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

BilagaKs§llO/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig
2017-00034 20"l7-Ol-27 Anne-Charlotte Karlsson (S) Motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare

som är +75 år
Per-Ola Hedberg

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

Per-Ola Hedberg

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

Per-Ola Hedberg

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

Macken flyttar hem
Dan Harryzon

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

Johan Walfridson

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

Marita Friborg
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Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig
2017-00055 2017-02-09 Berg, Marcus (P) Medborgarförslag, kommunal tvättanläggning för bil Per-Ola Hedberg
2017-00046 2017-02-08 Bo Lennartsson Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen Dan Harryzon
2017-00015 2017-01-17 Medborgarförslag - Byte av kommunens advents/ Ijusdekorationer Per-Ola Hedberg
2017-00014 2017-01-17 Medborgarförslag - Belysning vid fritidshemmet Galaxen Per-Ola Hedberg
2017-00008 2017-01-09 Medborgarförslag cykelväg i Kilenområdet Per-Ola Hedberg
2016-00233 2016-09-07 Monica Eklöf Medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter för

anställning i Töreboda kommun
Per-Ola Hedberg

2015-00075 2015-03-17 Britt Uhlin Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram och
påminner om barnkonventionens betydelse
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Ks§lll Dnr KS 2017/0091

Samarbetsavtal MTGK turism

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner, för Töreboda kommun del, upprättat förslag
till reviderat samarbetsavtal om turism mellan kommunerna Mariestad,

Töreboda, Gullspång och Karlsborg.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2014 att godkänna upprättat
förslag till samarbetsavtal om turism mellan kommunerna Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg samt att kostnaden för Töreboda kom-
mun-110 000 kr per år - inarbetas i ordinarie budget från och med år 2015.

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan
flera år för att utveckla turismnäringen i området. Parterna samarbetar med
inriktningen att ge bästa förutsättningar för tillväxt i befintligt näringsliv och
på sikt underlätta värvning av nyetableringar och ökat antal besökare. Genom
att skapa fler exportmogna resmål och anläggningar i området stärker vi vårt
områdes position som destination och bidrar också till att Skaraborgs andra
besöksmål och destinationer kan växa och utvecklas.

Samarbetet har fram till och med den 31 december år 2014 bedrivits som ett

projekt. Under år 2013 beslutade projektets styrgrupp att ta fram ett förslag
till former och förutsättningar för samarbetet som skulle gälla från och med
den 1 januari år 2015. Under 2015 och 2016 har samarbetet fortskridit och
diskussioner har förts kring samverkansformer 2017-2018.

Efter uppfö5ning av avtalet under 2016 gav MTGK styrgrupp kommunchefer
och arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt samarbetsavtal.
Kommunchef Per-Ola Hedberg har upprättat ett förslag till reviderat samar-
betsavtal om turism mellan kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och
Karlsborg. Förslaget innebär att samordnartjänsten minskas från 50 % till
25 % av en heltidstjänst och att respektive part fortsätter bidra med samma
belopp som tidigare, 110 000 kronor. Därmed finns ett större utrymme att
finansiera gemensamma aktiviteter och projekt.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 3 september 2014, § 221
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 med bilaga, Förslag till re-
viderat samarbetsavtal om turismsamarbete

Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 46

Expedieras till;
Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Karlsborgs kommun
Turistchefen i Mariestads kommun

Kommunchefen

Informations- och turistchefen

Ekonomikontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg

Justezre, luster,trt
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Ks § 112 Dnr KS 2017/0059

Bredbandsanslutning av Valla Tingshus

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tecknar avtal med Walla Bredband ekonomisk före-
ning om bredbandsanslutning av Valla Tingshus.

2. För Bredbandsanslutningen anslås maximalt 25 000 kronor för insatsbe-
loppet och rnaximalt 10 000 kronor inklusive rnoms för anslutningsavgif-
ten.

3. Finansiering sker från kommunstyrelsens förfogandeanslag. MTG Teknik
betalar till Walla Bredband Ekonomisk Förening och MTG Teknik faktu-
rerar därefter kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om anslutning av Valla Tingshus till Walla
Bredband ekonomisk förening. Föreningen erbjuder Valla Tingshus att teckna
avtal om fiberkabel till fastigheten. Insatsbeloppet uppgår till maximalt
25 000 kronor och anslutningsavgiften till maximalt 10 000 kronor inklusive
moms. En löpande kostnad för byanätsavgift (föreningens kostnader för ad-
ministration, underhåll, värdeminskning på ledningsnätet med mera) tillkom-
mer.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret och MTG Teknik att återkomma till kommunstyrei-
sens sammanträde den 5 april med förslag till finansiering av bredbandsan-
slutningen av Valla Tingshus.

Kommunchefen föreslår att finansiering sker från kommunstyrelsen budget
för sammanträdesarvoden. M TG Teknik betalar till Walla Bredband

Ekonomisk Förening och MTG Teknik fakturerar därefter kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 47
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 mars 2017

Jäv

På grund av jäv deltog inte Anne-Marie Lundin (M) i handläggningen av detta
ärende.

Expedieras till;
Walla Bredband Ekonomisk Förening
Ekonomikontoret

Tekniska nämnden

Tekniska chefen

Fastighetsförvaltaren
Kommunchefen

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Ks§ll3 Dnr KS 2016/0135

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Töreboda

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 14 februari 2017 att godkänna slutredovis-
ning av investeringsobjekt i Töreboda kommun år 2016. De slutredovisade
investeringsobjekten 2016 är;
Töreboda camping
Töreshov ombyggnad av omklädningsrum
Renovering av sarg i Ishallen
Töreshov konstgräs
Björkäng modul
Kilenskolan modul

Älgarås Servicehus
Kilenskolan elsäkerhet

Gång-cykelväg Hjälstad-Moholm
Gatubelysning Kårtorpsparken
Busshållplats Fägrevägen
Hållplats Tällåsen
Kanalvägen
Töreboda reningsverk
Nya brunnsbeteckningar
Vassbackens VV reservkraft

Idrottsvägen VA
Rundmatning Rotkilen

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 26
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 48

Expedieras till;
K(immunfullmäktige
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Ks § 114 Dnr KS 2017/0019

Ansökan om lån till servicebyggnad, Töreboda Goifklubb

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bevi5ar Töreboda Golfklubb ett lån på 400 000 kronor
till nybyggnad av en servicebyggnad bredvid campingstugorna. Lånet ska
amorteras under 10 år med start 2018. Ränta på lånet ska erläggas i enlighet
med den internränta som Töreboda kommun tillämpar.

Sammanfattning av ärendet

Töreboda Golfklubb anhåller om ett lån på cirka 400 000 kronor för nybygg-
nation av ett servicehus bredvid campingstugorna. Servicehuset avses
användas som service för Golfklubbens campinggäster/turister och för
Golfklubbens golfspelare i allmänhet. Enligt Töreboda Golfklubbs ansökan
kommer servicehuset generera mer intäkter till klubben i form av fler
campinggäster och fler Greenfeegäster.

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

Beslutsunderlag

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

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks§ll5 Dnr KS 2017/0008

Besvarande av medborgarförslag om cykeiväg i Kilenområdet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att föreslagen cykel-
väg kommer att finnas med i förslaget till Utvecklingsplan för gång- och cy-
kelvägar i Töreboda.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om cykelväg i Kilenområdet. Det föreslås
att cykelvägen från Kilenskolan mot lekplatsen "Elefanten" förlängs genom
"parken" till cykelvägen utmed Sötåsenvägen.

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att be-
svara medborgarförslaget med att föreslagen cykelväg kommer att finnas
med i kommande förslag till Utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i
Töreboda.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 11
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 51

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
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Ks§ll6 Dnr KS 2016/0306

Fairtrade citydiplomering

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ansöker inte om omdiplomering gällande Fairtrade
City.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens verksamheter att fullfö5a sina
åtaganden angående etisk konsumtion på arbetsplatserna.

Sammanfattning av ärendet

Den 28 november 2011 beslutade kommunfullmäktige att bifalla ett medbor-
garförslag om att göra Töreboda till en Fairtrade City under förutsättning att
de som marknadsför Fairtrade-produkter i kommunen hanterar administra-
tionen kring ansökan för Fairtrade City och driver den styrgrupp som krävs
för att upprätthålla utmärkelsen. Kommunen har också tagit vissa åtagande
gällande etisk konsumtion.

Töreboda har sedan 2012 varit en Fairtrade City komrnun. Kommunen åtog
sig i och med detta att uppdra åt kommunledningskontoret att:
- Se till att kommunen uppfyller kriterierna för att diplomeras,
- Sprida kännedom, om att kommunen arbetar med att uppfylla kriterierna

för att diplomeras, bland alla anställda i kommunen,
- Tydliggöra kommunens internationella ambitioner i visions- och verksam-
hetsplaner.

Kommunens ansvar vid en diplomering är att man inom organisationen ska
ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsum-
tionen av produkter inom kommunens avtal. Kommunhusets offentliga kon-
sumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas och minst en tjänste-
man samt en till tre politiskt tillsatta representanter ska utses.

Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunledningskontoret den 22 maj 2013,
för det fortsatta arbetet att behålla utmärkelsen Fairtrade City.
- att utbilda kommunens kontaktpersoner till upphandlingsavdelningen i of-

fentlig och etisk upphandling,

Justerare
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- att uppmuntra och utveckla Kanalskolans hållbarhetsarbete, genom att an-
slå de extra medel som krävs för att byta ut till exempel kakao och socker
som producerats i enlighet med rättvis handel,

- att alla kommunala arbetsplatser konsumerar Fairtrade-kaffe/te/choklad.

Fairtrade City diplomering har tidigare varit avgiftsfri. Under 2016 tog
Fairtrade City Sverige beslut om att införa en avgift för Fairtrade City-diplo-
mering utifrån invånarantal. För Törebodas del skulle det innebära en avgift
på 5 000 kronor.

Styrgruppen består idag av tre personer, som representerar näringsliv och
kyrka, samt två kommuntjänstemän. Styrgruppen har ingen budget eller
några medel att förfoga över och har heller aldrig haft det utan har varit bero-
ende av ideellt arbete samt gåvor tiil priser med mera.

Efter att ha gjort stickprov på kommunens fakturor kan man se att endast
kommunhuset fyller kraven på etiskt fika. Övriga arbetsplatser konsumerar
inget eller ytterst få produkter av Fairtrade fika. Kanalskolan köper inte hel-
ler Fairtradeprodukter efter vad som syns ileverantörsfakturorna.

Styrgruppen har endast några få aktiva. De större butikerna på orten är inte
representerade i styrgruppen, vilket de var i början. Styrgruppen skulle be-
höva ha fler aktiva personer som arbetar ideellt vilket har varit svårt att få tag
i. Styrgruppen har inte heller medel att betala avgiften för en omdiplomering.

Beslutsunderlag

Trafikhandläggare Marie Djupfeldts tjänsteskrivelse den 2 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 56

Expedieras till;
Fairtrade City Sverige
Trafikhandläggaren
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
Kostchefen

IT-chefen

Personalchefen

[nformations- och turistchefen
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Ks § 117 Dnr KS 2016/0165

Flyktingrelaterad lägesrapport

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Trafikhandläggare Marie Djupfeldt har översänt Lägesrapport flyktingrelate-
rat, rapport nummer 1, januari 2017 med bland annat statistik över volym
och elevantal.

Kommunchefen redovisar februari månads rapport.

Beslutsunderlag

Trafikhandläggare Marie Djupfeldt, Lägesrapport flyktingrelaterat - Månads-
vis 2016, Rapport nr 1 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 57

Expedieras till;
Trafikhandläggaren
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Ks § 118 Dnr KS 2017/0137

Feriepraktik under sommarlovet 2017

Kommunstyrelsens beslut

1. Alla ungdomar som ansöker om feriepraktik under sommarlovet 2017
erbjuds en feriepraktikplats.

2. Kommunstyrelsenutökarbudgetenförferiepraktikmed300000kronor.
Folkhälsorådet betalar 100 000. Övrig finansiering sker enligt följande:
* Utbildning- och kulturverksamheten, omfördelning inom budget med

60 000 kronor.

Utbildning- och kulturverksamheten, del av erhållen schablonersätt-
ning för nyanlända med 60 000 kronor.
Mottagningsenheten, del av schablonersättning med 50 000 kronor.
Verksamheten Individ- och fami5eomsorg, omfördelning inom bud-
get med 30 000 kronor.

*

Sammanfattning av ärendet

Antalet nior har minskat jämfört med förra året, men för att göra det rättvist
(alla ungdomar ska ges möjlighet att söka lika många gånger) har åldersspan-
net utökats i år. Alla ungdomar som har fyllt 15, men inte 18 år när praktiken
börjar har möjlighet att söka. Elever från särskola är undantagna från det
övre ålderskravet. Antalet ungdomar som har möjlighet att söka för första
gången är i år 153 (2016 var det 137).

Sedan 2010 har kommunen erbjudit alla ungdomar som lämnat en giltig an-
sökan en feriepraktikplats, då ordinarie budget har fått tillskott vid behov.

2017

Budget: 256 800:-
Kostnad för en feriepraktikplats: 6169: -
Antal platser inom ramen för årets budget: 42
Antal platser som preliminärt erbjudits till ungdomar från vårdcollege: 10
Antal feriepraktikplatser preliminärt kvar för ungdomar att söka i år inom
nuvarande budget: 32

Justerare,], Juste5y
-x? (' ? i Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
53mm3nträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

191

forts. Ks § 118

Kommunens totala kostnad för feriepraktiken 2016 (inklusive ersättningen
till platserna för vårdcollege):458 400:- (558 400-100 000 från folkhälsorå-
det)
558 400:- är den budget som behövs 2017 om kommunen ska erbjuda alla
sökande en plats, beräknat på samma behov som 2016.
Det innebär att kommunstyrelsen behöver ge feriepraktikbudgeten ett till-
skott med: 301 600:-

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret att klargöra regelverket kring feriepraktik.
Utvecklingsutskottet beslutade vidare att uppdra åt ekonomiberedningen att
lämna förslag om budget till feriepraktik 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 102
Administratör Cindy Norlins tjänsteskrivelse den 7 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 58
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 28 april 2017

Expedieras till;
Administratör C. Norlin

Kommunchefen

Ekonomichefen

Folkhälsorådet

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Mottagningsenheten

å(?
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Ks § 119 Dnr KS 2017/0086

Avtal med Gullspångs kommun om boende för ensamkommande
flyktingbarn

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tecknar överenskommelse med Gullspångs kommun
från och med den 1 juli 2017 om köp av fem platser på Gullspångs kom-
rnunala HVB-hem för ensamkommande barn enligt bifogat avtal.

2. KommunstyrelsenuppdraråtsocialchefSandraSä5öattundertecknaav-
talet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav den 30 november 2016, § 363 i uppdrag till social-
tjänsten att se över kostnaderna för ensamkommande barn då
Migrationsverket aviserat om minskade ersättningar från och med den 1 juli
2017.

Töreboda kommun har sedan 2010 haft en samverkan med Gryning Vård AB,
som innebär att de till Töreboda kommun och Mariestads kommun ska till-

handahålla boendeplatser för ensamkommande barn. Under perioden 2015-
10-Ol- 2017-03-31 har Töreboda kommun haft ett entreprenadavtal för
Gryning vårds verksamhet, eftersom Gryning Vård saknar tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Behovet av platser för ensamkommande på HVB-hem har för Töreboda kom-
muns del minskat drastiskt sedan 2015. Den 1 mars 2017 hade Töreboda

kommun fjorton asylsökande ungdomar som bor på HVB-hem, elva av dessa
bor i Mariestads boende. Av dessa fjorton ungdornar fyller åtta 18 år under
2017, vilket innebär att de kommer att bli anvisade till Migrationsverkets bo-
ende, om de inte har erhållit ett beslut på sin asylansökan. Fem ungdomar
med permanent uppehållstilistånd bor på HVB-hem, fyra av dessa bor i
Mariestads boende.

l!'
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Töreboda kommuns socialchef Sandra Sä5ö har haft flera dialoger med
Gryning Vårds verksamhetschef, för att se om samarbetet kan fortsätta efter
den 30 juni 2017, då ersättningsnivåerna till kommunerna sänks från 1900
kronor per dygn tilll350 kronor för asylsökande och PUT-barn (permanent
uppehållstillstånd) under 18 år, och från 1900 kronor per dygn till 750 kro-
nor för PUT-barn över 18 år. Gryning vård aviserar att de inte har någon möj-
lighet att möta de nya ersättningsnivåerna efter den 30 juni.

Utifrån dessa förutsättningar har socialchefen tvingats undersöka andra rnöj-
ligheter, för att kunna hålla en budgeti balans för denna verksamhet. Samtal
har förts med Gullspångs kommun om en utökad samverkani MTG, med ett
varaktigt avtal om fem platser från den 1 juli 2017. Ersättningen till
Gullspångs kommun för platserna i detta avtal, överensstämmer med
Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 1 mars 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 363
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 32

Bilaga Ks § 119/17

Expedieras till:
Gullspångs kommun
Socialchefen

Kommunsekreterare M. Asp
Administrativ assistent K. Roslund Berg

,=" '2' Utdragsbestyrkande
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Avtal gällande abonnemang på platser för

ensamkommande flyktingbarn mellan

Gullspångs kommun och Töreboda kommun

1. Avtalsparter
Gullspångs kommun, org. nr: 212000-1637 och Töreboda kommun, org.rir: 212000-1678.

Offentlighetsprincipen och regler för sekretess gäller Gullspångs kommun på samma grunder som
för Töreboda Kommun som beställare.

2. Syfte med avtalet mm
Syftet med detta avta) är att reglera parternas åtaganden beträffande 5 boendeplatser för

ensamkommande barn och ungdomar i åldern 13-20 år.

För ungdom som erhållit permanent uppehållstillstånd finns viss möjlighet att bo kvar i boendet i

väntan på att annat boende kan ordnas, dock längst till dagen innan de fyller 21 år.

3. Avtalstid

Detta avtal gäller från och med 2017-07-Ol . Avtalet löper på tillsvidare med en
uppsägningstid om 9 månader.
Om Töreboda kommun har f)er placerade än vad avtalet uppger (5 platser) gäller en
månads uppsägningstid på dessa placeringar. Båda parter har lika rätt att säga upp
avtalet.

4. Gullspångs kommuns åtagande
Gullspång ska bedriva boende för ensamkommande barn genom verksamheten i Hova.

Gulispångs kommun förhyr boendet på Älgaråsvägen och Långgatan i Hova och kan därigenom
tillhandahålla för ändamålet lämpliga lokaler utrustade på ett sådant sätt att uppdraget kan

fullföljas.

Avtalet reglerar de krav som ställs på verksamheten.

,[e ,,d=a 1(5)
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Gullspångs kommun svarar för att verksamhetens medarbetare har lämplig utbildning och
erfarenhet samt för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler. Exempel
är:

Socialtiänstlagen, SOL (2001:453)

Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52)

Socialstyrelsens föreskrifter, råd och anvisningar

Offentlighets- och sekretesslagen, OFS (2009:400)

Gullspångs kommun ansvarar fi'r att verksamheten håller god kvalitet och har för verksamheten
nödvändiga myndighets tillstånd.

Gullspångs kommun ska inneha och vidmakthålla för uppdraget erforderliga försäkringar.

Gullspångs kommun ansvarar inte för skolgången för de ungdomar som placeras i Hova.

5. Töreboda kommuns åtagande
Töreboda kommun är i egenskap av uppdragsgivare huvudman för köp av de tjänster som
omfattas av detta avtal. Töreboda kommun svarar för atl myndighetsutövning gällande sina
placerade barn. Detta innebär biand annat att utreda, bedöma, besluta om och följa upp
insatserna.

Töreboda kommun kan genomföra tillsyn och har då rätt att företa oanmäld tillsyn av boendet.

Töreboda kommun ersätter Gullspångs kommun för överenskommet belopp per dygn för 5
platser under avtalstiden. Töreboda kommun ersätter Gullspångs kommun för överbelagda
platser (om fler barn än 5 är placerade från Töreboda kommun) enligt samma överenskomna
belopp som för abonnerade platser.

Töreboda kommun förbinder sig om det är lämpligt utifrån barnets behov att tillfråga Gullspångs
kommun om de har piats på boendet i Hova innan annan extern placering sker på annat HVB hem
för ensamkorrrmande. Boenden som bedrivs i Töreboda kommuns egen regi är exkluderade.

6. Verksamhetens innehåll och kvalitet

Uppdraget ska utföras i enlighet med socialtjänstlagens intentioner, övrig lagstiftning och riktlinjer
inom området. Insatserna ska kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott bemötande och respekt
för den personliga integriteten.

V t7 ] 2(5)
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6.1. Organisation och medarbetare

Gullspångs kommun ansvarar för att verksamheten har en för uppdraget ändamålsenlig
organisation och ett för uppdraget anpassat ledningssystem där ansvar och befogenheter klart
framgår.

Gullspångs kommun ska tillse att verksamhetens ledning är tillräckligt erfaren och kompetent.
Gulispångs kommun ansvarar för att verksamheten har ansvarig chef samt utsedd ersättare för
denne.

Gullspångs kommun ansvarar för att verksamheten har tillräcklig bemanning. De som bemannar
verksamheten ska ha tägst gymnasieutbildning. Befattningen som föreståndare skall ha
högskoleutbildning motsvarande socionom, socialpedagog eller annan jämfi'rbar
högskoleutbildning.

Gullspångs kommun ansvarar för följande:
Vederbörliga kontroller ska göras beträffande medarbetare
Medarbetare som anställs ska introduceras i verksamheten

Medarbetare ska behärska det svenska språket i tal och skrift
Medarbetare ska känna till och iaktta regler för tystnadsplikt.

Gullspångs kommun är arbetsgivare och ska följa gällande lagstiftning inom personal- och
arbetsmiljöområdet samt kollektivavtal eller andra personalavtal.

Berörd medarbetare ska skriftligen förbinda sig att iaktta den tystnadsplikt som gäller för
uppdraget. Gullspångs kommuns medarbetare ska vara väl informerad om de lagar och
förordningar, som gäller för den sekretessbelagda informationen. Detsamma gäller berörd
medarbetare hos anlitad underleverantör och volontärer. Oavsett om skriftlig
sekretessförbindelse upprättas eller inte så har Gullspångs kommun ansvaret för att
tystnadsplikten efterlevs.

6.2. Kvalitet

Gullspångs kommun ansvarar för att tjänster som levereras till Töreboda kommun
överensstämmer med detta avtal och gällande lagar samt de allmänna råd och föreskrifter sorn
finns i Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2011:09.

Gullspångs kommun ska tillse att dokumentation sker enligt gällande lagar och föreskrifter samt
att journaler och övriga handlingar förvaras på ett betryggande sätt.

Gullspångs kommun ska kontinuerligt följa upp verksamheten. För Töreboda kommuns
uppföljning och utvärdering ska denne beredas tillräckiig insyn i verksamheten samt få tillgång till
uppgifter som Töreboda kommun anser vara behövliga och erforderliga.

4io- -Ja= 3(5)
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Gullspångs kommun ska omgående informera Töreboda kommun om missförhållanden och

awikelser samt iaktta vad som sägs om anmälan om missförhållanden i 14 kap 1 §
Socialtjänstlagen.

6.3. Tillstånd

Gullspångs kommun ska tillse att verksamheten har nödvändiga tillstånd.

Tilistånd för att bedriva hem för vård eller boende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
behövs dock ej då verksamheten bedrivs av kommun.

6.4. Lokaler och säkerhet

Gullspångs kommun svarar för att boendet håller god standard och ger den enskilde en trivsam
miljö.

Gullspångs kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet rned lagen (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser och ska dokumentera
genomförda brandskyddsinsatser. Töreboda kommun ska vid begäran delges upprättade
brandskyddsdokument.

Det ska finnas brandskyddssamordnare som har fått särskild utbildning i brandskydd.

Gullspångs kommun ska ha rutiner för utrymning vid brand och andra kritiska situationer.
Guilspångs kommun ska följa de brandsäkerhetskrav som gäller för minderåriga.

Gullspångs kommun ansvarar för att det finns väl förankrade rutiner för att hantera hot och våld.

6.5. Kost

Gullspångs kommun ska tillhandahåHa varierad och näringsriktig kostitillräcklig omfattning och
hänsyn ska tas till behov av specialkost.

7. Priser

Töreboda kommun ersätter Gultspångs kommun för 5 boendeplatser med ett dygnspris av:

- 1350 kr per belagd plats av asylsökande barn eller barn med permanent uppehållstillstånd
under 18 år.

- 750 kr per plats för barn över 18 år med permanent uppehållstillstånd. Detta kan även gälla
asylsökande över 18 år om behov finns motsvarande LVU samt att möiligheten att tillgodose
detta på boendet finns.

- 1350 kr per obelagd plats i vilket innebär ett minimum av 6750 kr per dygn för 5 platser.

De platser som Töreboda kommun belägger utöver överenskomna 5 platser ersätts på samma
sätt som ovan.

Ir=
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Ersättningsnivån är baserad på de villkor som kommunen erhåtler från Migrationsverket. Om
Migrationsverkets ersättningar justeras upp eller ner skall parterna inom 1 månad ta en

förhandling beträffande höjning eller sänkning av dygnspriset motsvarande ersättningsnivån från
Migrationsverket.

Gullspångs kommun svarar för:

Lokalanpassning inklusive brandskyddsåtgärder

Hyra och driftkostnader (el, värme, vatten och fastighetsförsäkring)
Inventarier

Tolkkostnader för ensamkommande barn när boendepersonal/chef behöver tolk
Utgifter för vissa sociala aktiviteter

Att kontakt med anhöriga möjliggörs, via ex. Skype eller telefon
Att hygienartiklar erbjuds.

Att startpaket erbjuds vid behov, gällande inköp av kläder för högst 1200 kronor.
Att fritidskort finns för utlåning vid resor med kollektivtrafik

Ev. utgifter för läkemedel under särskilda ornständigheter och i samråd med god man.
Tillgång till dator med internetuppkoppling
Skolkontakt

F(esor till och från myndigheter som Migrationsverket och Skatteverket samt
vårdinrättningar

Det är Migrationsverket som bekostar ungdomarnas kläder och skor utifrån deras angivna normer.
Gode rnännen gör ansökning å ungdomarnas vägnar.

8. Debitering och betalningsvillkor
Debitering sker månadsvis i efterföljande månad, senast den 15:e, till Töreboda kommun. Fakturan

ska sändas på respektive placerat barn och innehåHa uppgifter enligt beställande enhets önskemål.

Betalningsvillkor är 30 dagar.

9. Tvist

Tvister med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras vid förhandling mellan parterna.

Om tvisten inte löses på detta sätt ska detta avgöras genom skiljedom enligt lag.

"!e -+ 5(5)
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Detta avtal har upprättats itvå likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.

Gullspång den. Töreboda den..............................................

Karin Ahrle Sandra Säljö
Vård och omsorgschef Socialchef

Gullspångs kommun Töreboda kommun

fa 6(5)
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Utvärdering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd med tidsbegränsat
tillägg, avseende ungdomar som tillfälligt inte kan få studiemedel

Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinjerna gällande ungdomar utan rätt till studiemedel permanentas.

2. Finansiering sker inom gällande budget för ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut den 4 maj 2016, Ks § 135, om att riktlinjerna
för ekonomiskt bistånd skulle ändras. Det gjordes ett tillägg som skulle gälla
under försöksperioden 2016-05-15 - 2017-06-30. Tillägget innebar att ung-
domar som inleder studier under vårterminen på grundskole- eller gymnasie-
nivå det år de fyller 20 år, ska vara berättigade till fortsatt försörjningsstöd
om nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
* Ungdomen har ett pågående försörjningsstöd.

Ungdomen är inskriven på Arbetsförmedlingen under denna termin.
Ungdomen fyller 20 år det året han eller hon vill studera, (gäller inte för
personer under 19 år).
Ungdomen kan inte erhålla studiemedel från CSN.
Handläggare inom Delegation för Unga i Arbete (DUA), beslutar tillsam-
mans om vilka ungdomar som uppfyller gruppens motivationskrav för stu-
dier.

*

*

*

@

Kommunstyrelsen beslutade att projektet skulle utvärderas efter nio måna-
der.

Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, Kanalskolan och AMU har ett nära samar-
bete för att stödja ungdomar till studier och arbete. Samarbetet är organiserat
under DUA, och utgår från gemensamma lokaler hos AMU. DUA uppmärksam-
mande under våren 2016 ett problem, som innebar att ungdomar som är mo-
tiverade till nya studier inte klarar sin försörjning under tiden de studerar. De
kan inte erhålla studiemedel från CSN förrän tidigast höstterminen det år de
fyller 20 år, och ekonomiskt bistånd från kommunen utgår inte till studenter.
Även aktivitetsstödet från Arbetsförmedlingen kan komma att påverkas vid

d«
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påbörjan av studier. Enda inkomsten som kan erhållas är studiebidrag om
1050 kronor per månad. Denna regel hindrade ungdomar att inleda studier
på vårterminen det år de fyller 20 år.

Som förväntat har den aktuella målgruppen som förslaget gällde inte påver-
kat kostnaderna för försörjningsstöd i någon större omfattning. Fullföljda stu-
dier är den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga att människor hamnar i
bidragsberoende. Det har varit ett fåtal individer som det har handlat om, där
föräldrarna inte har kunnat fullgöra sitt försörjningsansvar, och i flera fall har
det handlat om flyktingbarn utan vårdnadshavare i Sverige.

Beslutsunderlag

Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 27 februari 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 135
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 33

Expedieras till:
Socialchefen

Enhetschef J. Jonasson
Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

Justerare
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Lex Sarah - utredning med anledning av anmälan om missförhål-
Iande eller en risk för ett missförhållande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Lex Sarah-anmälan inkommer den 16 december 2016 från ansvarig enhets-
chef och en socialsekreterare på socialtjänsten i Töreboda, och en anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjordes den 27 december 2016. An-
mälan gäller att suicidhot från en person inte togs på tillräckligt stort allvar. I
anmälan och utredningen framgår att personen som sedan begick självmord,
hade i kontakt med socialtjänsten vid flera tillfällen hotat med att ta sitt liv
enligt redovisade datum i utredningen. Personalen på vuxenenheten är tyvärr
vana vid, att personer som får beslut som går emot dem frekvent hotar med
att ta livet av sig. Personalen uttrycker att de alltid diskuterari gruppen när
detta skett, men att de inte alltid kontaktar psykiatrin eller primärvården, då
de tar uttalandet som en del av besvikelsen, och inte som ett direkt suicidhot.
I kontakt med den aktuella personen uppfattades hans hot, som en besvikelse
över att socialtjänsten inte hade någon lägenhet att erbjuda honom, utan bara
tillfälliga lösningar. Personalen saknade kännedom om personens psykiska
ohälsa, då han ansökte om bostad samt ekonomiskt bistånd efter en separa-
tion. Det är dessa ansökningar som har behandlats av socialtjänsten. Vid
granskning av handläggningen i personens ärende framkommer inga fel uti-
från lagstiftning och erbjudna insatser.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös utredning den 21 februari 2017
Lex Sarah-anmälan från socialtjänsten den 16 december 2016
Lex Sarah-anmälan till IVO den 27 december 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 35
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 mars 2017 fö5ande;
Utredning, genomförda och planerade åtgärder godkänns.
Utredningen iämnas till kommunstyrelsen som information.

*

*

Expedieras till;
Socialchefen

Justerare
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Ks § 122 Dnr KS 2017/0060

Förändrade riktlinjer avseende personer som uppbär försörjnings-
stöd och habiliteringsersättning

Kommunstyrelsens beslut

Riktlinjerna för försörjningsstöd ändras på fö5ande sätt:
Habiliteringsersättning tas inte upp som en inkomst vid beräkning av försörj-
ningsstöd.

Sammanfattning av ärendet

Socialpsykiatrins dagverksamhet, Regnbågen, i Töreboda kommun verkstäl-
ler insats enligt Socialtjänstlagen (SoL). På dagverksamheten erbjuds syssel-
sättning som social samvaro, samtal, pyssel, arbetsinriktad sysselsättning el-
ler i form av utfl37ttat arbete. För många personer med psykiatrisk diagnos är
sysselsättning en viktig del i rehabiliteringen. Sysselsättningen hjälper till att
bryta dåliga mönster, skapa struktur i vardagen, får den enskilde att känna
sig sedd, samt att det ges en möjlighet att få lyckas med att genomföra ett ar-
bete.

De personer som deltar i en arbetsinriktad sysselsättning ersätts med en ha-
biliteringsersättning efter beslut av enhetschef. Syftet med habiliteringser-
sättning är att stimulera den enskilde till att delta i verksamheten. Förutom
den symboliska likheten med lön finns det ytterligare skäl som talar för att
betala ut ersättning. Personer i daglig verksamhet har som regel kostnader
för sitt deltagande, till exempel för arbetsresor och lunch. Det har också fram-
kommit i kartläggningar att ersättningen upplevs som betydelsefull och viktig
för självkänslan hos den enskilde. Av förarbetena till LSS framgår det att den
som deltar i daglig verksamhet bör få ersättning. Ersättningen betalas ut med
helt eller halvt belopp beroende på antal timmar vid den dag)iga verksam-
heten. Det är upp till varje kommun att fastställa ersättningen. Töreboda
kommun ersätter med 42 kronor per dag eller 26 kronor per halvdag. Ersätt-
ningen är undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst. Daglig
verksamhet inriktar sig framför allt till personer mellan 20 och 65 år. Om en
person vä5er att stanna kvar efter 65 års ålder utgår ingen habiliteringser-
sättning.

! /)

g
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Habiliteringsersättningen är tänkt att vara en ersättning som ska motivera till
arbete detta eftersom motivationsfaktorn ofta är låg hos personer med psyki-
atrisk diagnos.

Flera personer som tillhör Socialpsykiatrin har idag habiliteringsersättning,
samtidigt som de uppbär försörjningsstöd från Töreboda kommun. Enligt gäl-
lande lagstiftning och prejudicerande domar, tar socialsekreterarna upp habi-
literingsersättningen som en inkomst. Detta innebär att försörjningsstödet
minskas med samma summa som utgår i habiliteringsersättning.

Flera deltagare på dagverksamheten har reagerat negativt på ovanstående
regel, och har svårt att upprätthåJla motivationen till att deltai sysselsättning.
Dessa deltagare upplever att de inte får något "extra" för sitt engagemang.
Risken finns då att deltagarna slutar vilket medför ökad isolering, ökad psy-
kisk ohälsa och att individen tappar den vardagsstruktur som en sysselsätt-
ning innebär.

Ann-Christin Hermansson, enhetschef för Socialpsykiatrin uttalar att det är
viktigt att denna målgrupp får en ökad motivation till sysselsättning, även om
det skulle innebära en ökad kostnad för Töreboda kommun iform av ökat
försörjningsstöd för dessa individer. Deltagande i sysselsättningen kan
kanske på sikt medföra att de som deltar återfår en dei av sin arbetsförmåga.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ann-Christine Hermanssons tjänsteskrivelse den 8 februari 2017
Habiliteringsersättning en fråga om inkomst och beräkning, skrift från JP
Infonet

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 37

Expedieras till;
EnhetschefA.-C. Hermansson

Socialchefen

Ekonomichefen

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

?Justerare ULdragsbestyrkande
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Ks § 123 KS 2017/0057

Uppföljning av brukarundersökning inom LSS verksamheter
(Pict-0-stat)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2016 har Töreboda kommun genomfört en första uppföljning
av brukarundersökning inom LSS i Skaraborg. Enligt lagd struktur genomförs
brukarundersökning Pict-O-stat i Skaraborg varje år, jämna år i Daglig verk-
samhet, och ojämna år i boende.

Daglig verksamhet har sedan första undersökningen, utifrån svaren, arbetat
med att skapa lugn och ro på arbetsplatsen, både genom fysisk ommöblering
och sammansättning av grupper. Man har arbetat med att hitta varierande
arbetsuppgifter och nya arbetsplatser, och detta har gett ett positivt resultat.

Undersökningen är resultatet av ett projekt som var ett led iregeringens sats-
ning på stöd till evidensbaserad praktik för god kvalite inom socialtjänsten.
Projektet varade under 2014 och var samordnat av Skaraborgs
Komrnunalförbund. Töreboda var en av sex pilotkommuner som medverkade
i projektet. Projektet genomfördes med en enkät inom Daglig verksamhet.
Brukarundersökningen syftar till att ge brukarna möjlighet till att få sin åsikt
hörd, ge brukarna ökat inflytande och delaktighet samt mäta kvaliten på in-
satser enligt LSS. Töreboda kommun beslutade att det var en bra modell och
har valt att fortsätta.

Det finns åtta grupper inom Daglig verksamhet samt ett 20-tal personer som
är utplacerade på olika företag. Det var 37 personer som deltog i den uppföl-
jande undersökningen 2016, men då en del av de som svarade har svarat på
fler arbetsplatser finns det 44 enkätsvar. Sex personer tackade nej till att
delta.

Justerare
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Beslutsunderlag

Redovisning från stödassistenter Therese Reinhard och Sofia Bilfö Esplund.
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 38

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 mars 2017 fö5ande;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Stödassistenterna T. Reinhard och S. Bilen Esplund
Enhetschef A.-C. Hermansson

Socialchefen

Justerare
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Årsredovisning 2016 för verksamheten Vård och omsorg 2016 - syn-
punkter och klagomål samt Lex Sarah och Lex Maria anmälningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen och lägger den till handling-
arna.

Sammanfattning av ärendet

Inkomna synpunkter/klagomål från brukare eller deras anhöriga samt an-
mälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria sammanställs, och redovisas årligen
för godkännande av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och socialchef Sandra Sä5ös ge-
mensamma tjänsteskrivelse den 30 januari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 39

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 mars 2017 föreslå kommunsty-
relsen besluta fö5ande;
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till;
Socialchefen

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
MAS

Justerare
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Utvägs verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utväg inkommer med sin verksamhetsberättelse för 2016 samt en verksam-
hetsplan för 2017.

Beslutsunderlag

Utvägs verksamhetsberättelse 2016
Utvägs verksamhetsplan 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 36

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 mars 2017 följande;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
* Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Utväg
Socialchefen

Justerare
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Verksamhetsbokslut 2016 från Kommungemensam Alkoholhand-
läggning i Skaraborg (KAS)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner Kommungemensam Alkoholhandläggning i
Skaraborgs (KAS) verksamhetsbokslut 2016 och lägger det till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg redovisar aktiviteter
som utförts under 2016, samt de planerade aktiviteter för 2016 som kommer
att utföras under 2017.

Beslutsunderlag

Tillståndshandläggare Maria Nilssons tjänsteskrivelse den 1 mars 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 43

Expedieras till;
KAS

Socialchefen

Justerare
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Verksamhetsplan 2017 från Kommungemensam Alkoholhandlägg-
ning i Skaraborg (KAS)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till
Verksamhetsplan 2017 för Kommungemensam Alkoholhandläggning i
Skaraborg (KAS).

Sammanfattning av ärendet

Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg redovisar verksam-
hetsplan för 2017.

Beslutsunderlag

TiJlståndshandläggare Maria Nilssons tjänsteskrivelse den 1 mars 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 44

Expedieras till;
KAS

Socialchefen
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Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till årshjul för det systematiska
kvalitetsarbetet inom skolan, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 15 mars 2017 om årshjulet för det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Årets systematiska arbetsmi5öarbete riktar in sig på
sjukskrivningstalen.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 26

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till årshjul för
det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan.

Bilaga Ks § 128/17

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklaren
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Ks § 129 Dnr KS 2016/00234

Aktuell skolstatistik

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 15 mars 2017 aktuella siffror från försko-

leavdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält platsbehov till
barnomsorgen för mars månad. Antalet inskrivna barn i förskolan och på fri-
tidshemmen har ökat och det kommer att finnas behov av utökning av platser
under våren. Elevprognos för läsåret 2017 /2018 visar på en ökning gente-
mot 2016/2017 med +35 elever.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 25
Bilaga Ks § 129/17

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklaren
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Elevprognos läsåret 2017/2018

Vid prognosen har 1-3 elever lagts till per åk och skola. Det aktuella antalet per den 14/3-17 är utgångsantalet för prognosen.
Skillnaden prognosen 16/17 och faktiska antalet mars 17 är totalt *3S elever.
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Älgarås skola

Fredsbergs skola

Centralskolan
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Anmält platsbehov till Töreboda kornmuns barnomsorg 2017-03-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-05
Sida

208

Ks § 130 Dnr KS 2014/0154

Avsägeise av uppdrag i den politiska styrgruppen för uppbygg-
nad av närsjukvårdscentrum i Mariestad och fyllnadsval

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.

2. KommunstyrelsenutserPerniIlaJohansson(C)tillattingåidenpolitiska
styrgruppen för uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad reste-
rande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Sjöberg (M) avsäger sig uppdraget i den politiska styrgruppen för upp-
byggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att delta i samar-
betet kring uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad och att utse
Bengt Sjöberg (M) och Lars-Åke Bergman (S) till att ingå i den politiska styr-
gruppen.

Lars-Åke Bergman (S) har avsagt sig uppdraget. Kommunstyrelsen har utsett
Kenneth Carlsson (S) till att ingå i den politiska styrgruppen från och med
den 1 januari 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 216
Kommunstyrelsens protokolJ den 30 november 2016, § 384

Expedieras till;
Bengt Sjöberg
Pernilla Johansson
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Lönekontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

,] Justerare r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sida

209

Ks§l31

Aj?ournering

Sammanträdet ajourneras i25 minuter (klockan 14.35-15.00).

Justerare Utdragsbestyrkande
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TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTfADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

210

Ks§l32 Dnr KS 2017/0088

Uppföljning av försörjningsstöd 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Jessica Jonasson redovisar ärenden, kostnader samt analys för
försörjningsstöd 2016.

Beslutsunderlag

Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 27 februari20l7
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 34

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 mars 2017 fö5ande;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
* Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till:
Socialchefen

Enhetschef J. Jonasson

]< Jcisterare
,,' l Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

211

Ks § 133 Dnr KS 2015/0010

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps
sammanträde den 3 mars 2017.

.-- JusterTe
X"-C i'al/ i' r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

212

Ks § 134 Dnr KS 2017/0100

Klagomålsärende avseende barnhandläggning hos individ- och
familjeomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Information om klagomål på hur individ- och fami5eomsorgens handläggare
dokumenterar fakta i utredningar.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 66 (ind)

Expedieras till;
Socialsekreterare C. Larsson

Enhetschef A. Flodin

..- , Justera.are r Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

213

Ks § 135 Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar från
Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde den 30-31 mars 2017.

, iuster;
av r} ?'

tt,rare r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
53mmanträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

214

Ks § 136 Dnr KS 2015/0278

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsför-
ening)

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar från RKHF:s (Riksbyggens
Kooperativa Hyresrättsförening) sammanträde den 3 april 2017.

erare.,- - JuJei i Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sida

215

Ks § 137 Dnr KS 2015/0012

Information från k«:immiiii ahefen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar bland annat om aktuella deta5planer, morgonda-
gens MTG styrgruppsmöte och måndagens redovisning av kostenkäten.

?g
Justeusterare l Utdragsbestyrkande



föREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

216

Ks § 138 Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna;

Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 13 mars 2017 inklusive indi-
vidärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets sammanträde, individ-
ärende den 16 mars 2017

utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 15 mars 2017 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 15 mars 2017

4 delegationslista nummer

individ- och fami5eomsorgen
äldreomsorgen
LSS

2/17
2/17
1/17

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
vård- och omsorgsutskottets ordförande
kornmunchef Per-Ola Hedberg
socialchef Sandra Säljö
barn- och utbildningschef Marita Friborg
förskolechef Monica Söder

trafikhandläggare Marie Djupfeldt
plan- och exploateringschef Dan Harryzon

9-12/17
2-7/17
3-4/17
2-4/17

20-28/17
1-3/17

20-33/17
1-2/17

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut

7+ Justpt
tlt.i ?

rare l Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2 017-0 4-O 5

Sida

217

Ks § 139

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 2017/0114
Skolverkets beslut den 15 mars 2017 om statsbidrag för regional yrkesinrik-
tad vuxenutbildning - Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFi för 2017

Dnr KS 2017/0117
Mötesanteckningar från Mötesarena Östen den 8 februari 2017 och
Hushållningssällskapet Hallands rapport Undersökning av tillflöden till södra
Östen genom samtidig vattenprovtagning,

Dnr KS 2017/0119
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, överenskommelse den 1 mars 20l7om
samverkan för att säkerställa kommunikation vid kris /större olycka

Dnr KS 2017/0125
Skaraborgs Kommunalförbund, fyllnadsval av Kenneth Carlsson, Töreboda
som ersättare i förbundsstyrelsen och som ledamot i styrelsens beredning för
hållbar samhällsutveckling,

Dnr KS 2017/0102
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 28 februari 2017, § 30 om
nämndens nämndmål till budget 2018.

?.=Jus'
A' ?.

terare l Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sida

218

Ks § 140 Dnr KS 2017/0138

Redovisning av alla skatteintäkter, statsbidrag och övriga
bidrag som kommunen fått 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde lämna en redovisning över alla skat-
teintäkter, statsbidrag/migration och övriga bidrag som kommunen fått
2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 att uppdra åt kom-
munstyrelsen att vid nästa fullmäktigesammanträde redovisa alla skat-
teintäkter, statsbidrag/migration och övriga bidrag som kommunen fått
2016.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2017, § 32

Expedieras till;
Kommunchefen

Ekonomichefen

Sekreteraren

.:.? . Justerare
- l.a-

r Utdragsbestyrkande


