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Plats och tid

Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp 2016-08-31, kl 13.00 –
16.00
Beslutande
Ordinarie
Kent Larsson (M)
Tobias Leverin (C)
Jens Persson (S)
Carina Torpenberg (M)
Eva Tengeland (M)
Kent Hansson (M)
Maria Toll (C)
Svante Classon (C)
Dag Hardyson (L)
Tobias Svensson (S)
Kristina Eriksson (S)
Göran Enström (S)
Magnus Harjapää (SD)

Närvaro/Frånvaro
N/F Tjänstgörande ersättare
N
N
N
F Annica Johansson (M)
N
N
N
N
F N
N
N
F Riona Hansson (SD)

Övriga
deltagande

Julia Leonsson, sekreterare
Ove Johansson, kommunchef
Anna Sofia Johansson, chef utveckling & service
Sven Karlsson, ekonomichef
Linda Esseholt, skolchef
Hans Ekensskär, socialchef
Mattias Svensson, teknisk chef
Erik Wallin, Position Väst
Ann Palmnäs, Position Väst
Sofia Jessen, näringslivsutvecklare
Marie Jarnelid, utvecklingschef social verksamhet
Susanne Svantesson, chef myndighetsutövning
Erik Kalling, kostchef
Elisabeth Funck, personalchef

Utses att justera

Svante Classon (C)

Tid och plats för
justering

Medborgarkontoret, 2016-09-07, kl 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
152-185
152-185
152-185
152-185
152-185
152-185
152-185
152
152
152
167-168
168-170
172
179

Julia Leonsson
Ordförande
Kent Larsson (M)
Justerande
Svante Classon (C)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-08-31

Anslaget sätts upp

2016-09-12

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Grästorp

Anslaget tas ner

2016-10-05

Underskrift
Julia Leonsson
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Ks § 152
Besök från Position Väst
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Position Väst fungerar som en effektiv gemensam företagsetablering för
17 kommuner i vårt närområde. På kommunstyrelsens sammanträde
2016-08-31 informerar Erik Wallin och Ann Palmnäs om det arbete
Position Väst gör.
Utgångspunkten är att det sker ständiga förändringar i omvärlden som
får företag att se nya möjligheter och hot. Utifrån det beslutar företagen
om sina investeringar och etableringar. Detta kommer att skapa
arbetstillfällen och skatteintäkter någonstans. Position Väst jobbar för
att marknadsföra tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo och locka
dessa företag till vårt område. Detta genom att synliggöra styrkorna i
hela området och in kommunerna samt genom att erbjuda en smidig
och kostnadseffektiv etableringsservice.
----
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Ks § 153
Rapport och protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.
Ärendets tidigare behandling

Protokoll Au 160815
Protokoll Bu 160816
Protokoll Su 160817
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tre utskott som ansvarar för att följa
verksamheten inom respektive område. De fungerar dessutom som
beredningsorgan till styrelsen. Det är kommunstyrelsen som är ytterst
ansvarig för all verksamhet. För att hela kommunstyrelsen ska få en
bättre kunskap om helheten har beslut tagits att en punkt kallad
"protokoll och rapport" från utskotten återkommer som fast punkt på
kommunstyrelsens dagordning.
Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från allmänna utskottet
2016-08-15, bildningsutskottet 2016-08-16 och sociala utskottet 201608-17.
Allmänna utskottet: Inget att rapportera utöver de ärenden som redan
finns på dagordningen.
Bildningsutskottet: Lokalprogrammen för projekt ombyggnation
förskolan är klara. Projektet går nu in i en fas där teknisk chef ta över
ansvaret för projektet. Lokalprogrammen kommer att ligga till grund för
det fortsatta arbetet. Bildningsutskottets ordförande informerar också
om att bildningsutskottet beslutade att återremittera motionen om
fritidskort för unga under 18 år.
Sociala utskottet: På sociala utskottets sammanträde informerades
ledamöterna om ett nya förslag gällande ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga. Förslaget kommer att
processas vidare nationellt och sociala utskottet kommer att få
återkomma till denna fråga för att se hur det kommer att påverka
Grästorps kommun.
----
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Ks § 154
Rapport från kommunala samverkansorganisationer
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

 Skaraborgs kommunalförbund – Arrangerar en Skaraborgsdag 201701-26 för att främja Skaraborgs samverkan. 2016-09-01 anordnas även
ett handelsseminarium i Lidköping.
 Trygga Hem – Det kommer att vara invigning/öppet hus på nya Åsevi
2016-09-14.
 FSF – Förenade småkommuners försäkrings aktiebolag – Bolaget befinner sig just nu i en svårt ekonomisk situation. Det kommer att hållas
en extrastämma i höst där olika förslag för bolagets framtid kommer
att presenteras.
----
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Ks § 155
Information om familje-/seniorcentral
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Socialchef Hans Ekensskär informerar om hur arbetet går med att skapa
en familje-/seniorcentral.
Den arkitekt som ansvarat för utformningen av såväl Vistegården som
Åsevi har nu träffat alla inblandade verksamheter och tagit fram en
rapport. Detta ska sedan falla ut i en skiss över hur en familje/seniorcentral ska utformas. Man försöker tänka i lite nya banor för att
kunna locka så många medborgare som möjligt till verksamheten. När
det finns ett utarbetat förslag kommer kommunstyrelsen att få ta
ställning till det.
----
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Ks § 156

Dnr 132/2015

Information om översvämningen 2014 och VA-systemet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Teknisk chef Mattias Svensson ger en kortare information om VAsystemet och de olika krav som inkommit till kommunen efter översvämningen 2014.
----
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Ks § 157

Dnr 301/2015

Biblioteksplan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till biblioteksplan.
Ärendets tidigare behandling

Bildningsutskottet 2015-09-15, § 66
Kommunstyrelsen 2015-09-30, § 216
Bildningsutskottet 2016-05-10, § 35
Kommunstyrelsen 2016-05-25, § 96
Bildningsutskottet 2016-08-16, § 51
Beslutsunderlag

Förslag till biblioteksplan
Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen är alla kommuner och landsting skyldiga anta planer för biblioteksverksamheten. Kommunstyrelsen, som har det övergripande politiska ansvaret, skall formulera ett tydligt uppdrag för arbetet.
Det färdiga dokumentet ska antas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 att återremittera förslag till biblioteksplan för att verksamheten skulle se över strukturen och göra den
mer lättläst. På kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-31 finns ett
omarbetat förslaget till biblioteksplan utifrån kommunstyrelsens synpunkter.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Ks § 158

Dnr MBN 48/2016
KS 128/2016

Trafikövervakning i Grästorps kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yrka avslag på Miljö- och Byggnämndens
förslag och i stället föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa trafikövervakning genom att låta kommunal personal ta hand om övervakningen men inte genom att bötfälla felparkerade bilar, utan istället sätta
ett vänligt brev under vindrutetorkarna, samt att det ska utvärderas efter
1 år.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Ordförande Kent Larsson (M) yrkar på allmänna utskottets förslag till
beslut med tilläggsyrkandet att det ska utvärderas om ett år.
Tobias Leverin (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut
samt Kent Larssons (M) tilläggsyrkande.
Jens Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut
samt Kent Larssons (M) tilläggsyrkande.
Ärendets tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden 2016-03-17, § 13
Kommunstyrelsen 2016-04-06, § 75
Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 21
Miljö- och byggnämnden 2016-05-12, § 21
Kommunstyrelsen 2016-05-25, § 119
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 59
Beslutsunderlag

Trafikregler Grästorps kommun, vänligt brev
Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnämndens förslag om att anlita trafikvakter som
tillstyrktes av kommunstyrelsen återremitterades från fullmäktige med
begäran om att det skulle göras en kostnadsberäkning av förslaget.
Kommunstyrelsen gav sedan förvaltningen i uppdrag att utreda
kostnadskonsekvenserna av ett införande.
I Vara kommun har man i samverkan med Lidköpings kommun
trafikövervakning 4 timmar per vecka till en kostnad av 435 kr per
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Ks § 158 forts.
timma. I Grästorp kan det räcka med övervakning vid två tillfällen per
månad om 4 timmar per gång. Det skulle i så fall betyda en årlig kostnad
på 38 280 kr (8 ggr 11mån ggr 434 kr). Denna summa är möjlig att täcka
i Miljö- och Byggnämndens budget. Till saken hör att aktiviteten också
kommer att medföra vissa intäkter i form av böter, men dessa är av
mindre omfattning eftersom Trafikverket tar hand om det mesta.
Ett annat alternativ kan vara att låta kommunal personal ta hand om
övervakningen men inte genom att bötfälla felparkerade bilar, utan i
stället sätta ett vänligt brev under vindrutetorkarna. Kostnaden för
denna lösning beror på tidsomfattningen men med samma frekvens
som i förslaget ovan lär det i alla fall inte bli dyrare.
Miljö- och Byggnämnden får i sin egenskap av Trafiknämnd
återkommande klagomål på bilar som står parkerade på olämpliga
ställen vid upprepade tillfällen och/eller under lång tid. Möjligheten att
göra något åt problemet är mycket begränsat eftersom kommunen bara
kan använda sig av vänliga uppmaningar som allt för ofta ignoreras.
Det fungerar inte heller att vända sig till polisen som anser att detta är
en lokal ordningsfråga i alla andra kommuner och bör så vara även i
Grästorp.
Trafiknämnden beslutar också om trafikregler och när dessa väl
verkställs så är det si och så med efterlevnaden eftersom felparkering
inte beivras och leder till några konsekvenser.
Miljö- och Byggnämnden vill, i sin egenskap av Trafiknämnd, mot
ovanstående bakgrund förslå att kommunfullmäktige att besluta införa
Trafikövervakning i Grästorps kommun.
Perspektiv

Ja

Barn

X

Hälsa

X

Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

Nej

Neutralt

X
X

Kommentar

Felparkerade bilar kan utgöra en trafikfara särskilt för barn som inte syns
bakom en bil som till exempel står för
nära ett övergångsställe
Ökad säkerhet och mer motion när man
måste gå en bit om man följer parkeringsreglerna
Kan möjligen innebära att fler väljer cykel eller att gå.

X

X

Trafikfarlig parkering kan stävjas.

---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Ks § 159

Dnr 149/2016

IT-Policy för Grästorps kommuns strategiska arbete
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar,
 att anta riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete.
 att föreslå kommunfullmäktige att anta IT-policy för Grästorps
kommun.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-05-09, § 37
Allmänna utskottet 2016-05-30, § 50
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 56
Beslutsunderlag

IT-Policy för Grästorps kommun
Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete
Ärendebeskrivning

Ursprunget till denna IT-policy och riktlinjen har arbetats fram av
övriga Göliska kommuner. De anlitade gemensamt en konsult som
hjälpte dem i arbetet med att ta fram dokumenten ihop med verksamheterna. Kommunens e-råd har tillsammans arbetat igenom materialet
och anpassat den till Grästorp, utifrån kommunens mål, värderingar, utmaningar samt målbilden för e-förvaltning.
IT-policyn fokuserar på hur Grästorp kommun på bästa vis kan använda IT för att uppnå kommunens och verksamheternas prioriterade
mål.
Strategin förväntas:
 Ange riktning samt styrande principer för kommunens ITanvändning.
 Ge svar och vägledning i frågor kopplade till verksamhetsutveckling och IT.
 Tydliggöra roller och ansvar.
 Bidra till en ökad IT-effektivitet.
 Bidra till högre IT-mognad och ett strategiskt perspektiv på IT i
verksamheterna.
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Det blir tydligt att IT utgör en allt viktigare del i kommunens verksamhetsutveckling och förmåga att kunna erbjuda den service och de tjänster som medborgare, näringsliv och andra intressenter förväntar.
Riktlinjerna fokuserar på särskilda inriktningar utifrån kommunens prioriterade mål och tydliggör ledning och styrning mot målbilden för
e-förvaltning. I riktlinjerna ingår även styrdokument som är värdefulla
för att lyckas med den framtida utvecklingen inom IT-området/eförvaltning.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Ks § 160

Dnr 191/2016

Svar på motion angående ersättare till insynsplats
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta i
enlighet med förslaget samt att införa ändringen i § 51 i reglementet för
kommunstyrelsen, enligt nedan:
Insynsplatser

51 § Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen
kraft, eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i
kommunstyrelsen, men inte dess utskott. Närvarorätten gäller inte vid
myndighetsutövning.
Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den
person och dennes ersättare som utses. Berört parti lämnar namnet på
sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden.
Insynsplats innebär rätt att närvara men inte att delta i överläggningarna.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-06-13, § 59
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 62
Beslutsunderlag

Reglemente för kommunstyrelsen med införd ändring
Ärendebeskrivning

Ingela Emanuelsson (MP) har lämnat in en motion med förslaget att
den insynsplats som införts, förutom en ordinarie representant även ska
ha rätt till en ersättare för denne.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Ks § 161

Dnr 146/2016

Svar på motion angående att investera i laddstationer för elbilar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar,
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motivering enligt
ärendebeskrivningen.
att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp en utredning om hur vår
framtida fordonsflotta ska se ut vid byte av leasingbilar.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 31
Kommunstyrelsen 2016-05-25, § 132
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 63
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Jens Persson (S) m fl har motionerat om att kommunen ska utreda en
framtida investering i laddstationer för snabbladdning i centrala
Grästorp.
Förvaltningen har gjort en snabbutredning som talar för att kommunen
ska avvakta i den här frågan och vänta med att lägga ned ytterligare
utredningsresurser på det motionärerna föreslår.
Förvaltningen har varit i kontakt med Grästorps Energi som har
kompetens i frågan. Det är också de som borde stå för en sådan här
satsning på samma sätt som de gjort med biogasstationen och den enkla
laddstolpen vid kulturhuset.
Grästorps Energi anför tre tungt vägande själ för att de inte själva vill
satsa och samtidigt avråder kommunen från att göra det i nuläget.
Skälen är för det första att det idag inte finns någon standardisering för
laddning av bilar. För det andra menar de att en snabbladdstation kräver
mycket kapacitet och att det blir en kostsam satsning på mellan
femhundra tusen kronor och upp till en miljon. Visserligen kan man
söka bidrag så som motionärerna anför i sin motion men lika väl finns
inte dessa investeringspengar i gällande förslag till investeringsplanen
som redan uppgår till 83 miljoner kronor. Det tredje skälet de anför är
att det i dagsläget inte finns något bra system för att ta betalt för elen.
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Trollhättans Energi har en snabbladdningsstation på Överby i
Trollhättan. De tar inte betalt för elen vilket knappast är hållbart i
längden.
Ytterligare ett skäl till, att för Grästorps del, avvakta i frågan är att det
trots att det rör sig om åtskilliga tusental bilar som rör sig på Överbyområdet varje dag utförs det inte särskilt många elladdningar per dag.
Sammanfattningsvis kan konstateras att förslaget på lite längre sikt är
bra och om ett antal år också säkert nödvändigt men det är för tidigt
lagt. Det finns nu också en blocköverskridande energiöverenskommelse
på Riksdagsnivå som förväntas innebära en bättre central styrning för
att skapa en hållbar utveckling av infrastrukturen för elbilar. Det är ytterligare ett skäl till att avvakta i denna fråga.
Perspektiv

Ja

Barn
Hälsa
Miljö

X
X

Nej

Neutralt

Kommentar

X

Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

Mindre utsläpp
Renare och klimatsmartare
drift av fordon
X
X

----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 389/2015

Svar på motion om en kulturskola tillgänglig för alla barn
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 112
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 32
Bildningsutskottet 2016-05-31, § 43
Bildningsutskottet 2016-08-16, § 52
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Bildningsverksamheten har utrett frågan kring att ta bort avgiften för
musikskolan och därmed göra Grästorps kommuns musikskola
tillgänglig för alla barn och elever. Bildningsverksamheten har inte
möjlighet att utreda vilka barn som skulle ha rätt eller inte till kulturskola
utifrån socioekonomiska skäl. Denna utredning är därför byggd på
antagandet att musikskolan/kulturskolan verksamhet skulle vara gratis
för alla barn och elever.
I dagsläget läser sammanlagt 140 elever på musikskolan. Den totala
intäkten uppgår till ca 85 000 kr plus instrumenthyra på 35 000 kr. Den
totala intäkten är 120 000 kr.
Att göra musikundervisningen kostnadsfri skulle uppskattningsvis kosta
108 500 kr. Om musikundervisningen skulle vara kostnadsfri skulle
detta förmodligen leda till att fler elever valde att gå i musikskolan.
Detta skulle medföra ökade kostnader.
Varje plats på musikskolan kostar i dagsläget 8 850 kr. Det innebär att
om ytterligare 10 elever skulle välja att börja i musikskolan så skulle den
totala kostnaden bli 88 500 kr. Om ytterligare 10 elever skulle välja att
börja på musikskolan så skulle den totala kostanden bli 177 000kr.
Om musikskolan i Grästorps kommun skulle bli kostnadsfri så är ett
rimligt antagande att den ökade kostnaden skulle bli någonstans mellan
208 500 och 285 500 kr.
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Verksamheten kommer att ansöka om pengar från Kulturrådet för att
skapa en kulturskola med dans, teater, bild samt spelutveckling och
programmering som inriktning. Verksamheten har även sett över
möjligheten att ansöka om pengar från kulturrådet för att kunna pröva
att ta bort avgiften för musikskolan. Enligt kulturrådets bestämmelser är
dock Grästorps kommuns avgifter för kulturskola för låga för att detta
ska vara möjligt.
Verksamheten kommer under hösten att utöka samarbetet mellan
musikskolan och samlad skoldag/fritids för att på så vis möjliggöra för
alla elever att prova på olika typer av instrument inom ramen för samlad
skoldag.
----
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Dnr 55/2016

Svar på medborgarförslag angående kommunalt industrihotell
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med motivering enligt ärendebeskrivningen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-02-22, § 9
Kommunstyrelsen 2016-03-09, § 63
Allmänna utskottet 2016-05-09, § 38
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 64
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jonas Öhman som föreslår att
Grästorps kommun bygger ett industrihotell för att skapa mer arbetstillfällen i kommunen. I grunden är kommunstyrelsen mycket positiv till att
det byggs industrifastigheter i kommunen men anser att det är det privata näringslivet som ska stå för det. Det är entreprenörer som bäst kan
avgöra om det finns det förutsättningar och lönsamhet i en sådan satsning.
Nu finns det också en entreprenör som bygger ett industrihotell på industriområdet vid östra infarten. Nu kommer alltså det som förslagsställaren önskar bli verklighet.
Mot denna bakgrund anses förslaget besvarat.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 79/2016

Svar på medborgarförslag om cykelväg utmed nya förbifarten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat enligt ärendebeskrivningen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 28
Kommunstyrelsen 2016-05-25, § 130
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 65
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Peter Gustavsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelväg ska
anläggas utefter den nya förbifarten ut till väg 44.
I den förenklade cykelplan som finns i förslaget till ny översiktsplan
finns en cykelväg från Ridklubben och fram till Töftavägen på andra
sidan av Mjölån inritad. Det finns också en tänkt fortsättning ut till
rastplats Viggen som dock ligger som en plan på längre sikt.
Kommunen sökte i år pengar från Trafikverket för att kunna genomföra
den första delen i samband med att förbifarten blir verklighet. Tyvärr
beviljades inga pengar men kommunen avser att söka på nytt
kommande år.
Perspektiv

Ja

Barn

X

Hälsa

X

Miljö

X

Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

X

Nej

X

Neutralt

Kommentar

Tryggare gång- och cykelväg
Uppmuntrar cykelåkning
som alternativ till bilen
Uppmuntrar miljövänlig
cykelåkning
Typiskt sett är det fler
kvinnor än män som cyklar
Säkrare gång- och cykelväg

---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 390/2015

Svar på medborgarförslag angående riktlinjer för kommunens personal
vid bemötande av vanliga medborgare
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 111
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 28
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 66
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Rolf Ahlberg har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen upprättar riktlinjer för personalens bemötande av sina kunder.
Grästorps kommun har under de senaste tre åren genomfört ett projekt
som gått under namnet ”Värdskap med hjärta och kunskap”. All personal har vid flera tillfällen genomgått utbildning i syfte att alla anställda
ska ha ett gott värdskap/bemötande vid alla möten med såväl kunder
som medarbetare. En värdegrund har formulerats efter en process som
alla anställda medverkat i som har följande lydelse:
 Vi börjar med oss själva och tar ansvar genom att i ord och
handling anstränga oss för att alltid uppträda som goda värdar.
 Vi står för en människosyn där alla är lika mycket värda och kan
känna sig sedda och bemötta på ett välkomnande sätt.
 Vi har ett förhållningssätt där vi respekterar varandra och ser på
våra kunder/medarbetare med genuin nyfikenhet och intresse.
 Vi är lyhörda för andras behov och försöker anpassa vår service
utifrån det.
 Vi har höga förväntningar på oss själva och strävar efter att överträffa andras förväntningar på oss.
”Lär dig något av den du möter och ge tillbaka ännu mer”
Mot denna bakgrund behövs inga ytterligare riktlinjer
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 182/2016

Svar på medborgarförslag om ett fritidsområde tillgängligt för alla, ett så
kallat ”Funkcenter”
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och att återkomma med förslag
i kommande budget och ekonomisk plan, samt att medborgarförslaget
därmed är besvarat.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-06-13, § 58
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 67
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Thomas Åkerman har lämnat in ett medborgarförslag att kommunen
ska skapa ett fritidsområde som är tillgängligt för alla, ett så kallat
”Funkcenter”.
Medborgarförslaget är i alla delar ett mycket bra förslag som om det
genomförs, innebär ökad tillgänglighet, vilket är varje kommuns
skyldighet att sträva efter. Att genomföra förslaget innebär dock en hel
del kostnader och kräver dessutom utredningsinsatser.
Utredningsinsatserna handlar om lämplig lokalisering, utförande och
kostnadsberäkningar. I utredningsarbetet bör också dialog föras med
funktionshindrade och deras organisationer.
Perspektiv

Ja

Barn

X

Hälsa

X

Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

Nej

Neutralt

Kommentar

Ökad och säkrare tillgänglighet
Hälsobefrämjande aktiviteter för alla
X

X

Tillgänglighet för alla

X

Säker och genomtänkt
tillgänglighet för alla.

---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 391/2015

Förslag till habiliteringsersättning för deltagare i daglig sysselsättning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget om ersättning för deltagare i
daglig sysselsättning skickas till budgetberedningen för att arbetas in i
kommande budget.
Ärendets behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Kent Larsson (M) yrkar att förslaget om ersättning för deltagare i daglig sysselsättning skickas till budgetberedningen för att arbetas in i budget.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2016-02-17, § 126
Sociala utskottet 2016-08-17, § 126
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03 att eventuell ersättning för deltagare i daglig sysselsättning skulle utredas i enlighet med tidigare beslut.
En utredning har genomförts under april månad 2016. Den visar på att
gruppen deltagare i daglig sysselsättning räknat på planerad tid för deltagande enligt genomförandeplanerna skulle ha deltagit i verksamheten
203 timmar/vecka. Baserat på ett år (ca 45 veckor) ger det en summa
om 68 513 kr. En morot i form av habiliteringsersättning kan eventuell
komma bidra till ytterligare ökad närvaro och därmed ökad kostnad för
habiliteringsersättningen.
Perspektiv

Ja

Barn
Hälsa

X

Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling

Nej

Neutralt

Kommentar

X
Ökad närvaro i verksamheten förväntas bidra till förbättrad hälsa och minskat socialt utanförskap
X
X

Situationen idag innebär ingen likabehandling av olika grupper av funktionshindrade. Beslut om deltagande i
verksamhet fattas utifrån olika lagsstiftningar med olika innehåll
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Trygghet

X

Gruppen psykiskt funktionshinder har
ofta en historia av ekonomisk otrygghet med sig på grund av låga inkomster, bidragsberoende etc.

---Beslutsexp: Social verksamhet
Budgetberedningen
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Dnr 215/2016

Förlängd provtid med subventionerade broddar till kommunens pensionärer över 75 år
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att under en förlängd provperiod över vintersäsongen 2016-2017 erbjuda alla pensionärer över 75 år en gratis
lunch på Restaurang Jon Jesper i Kommunens hus mot uppvisande av
kvitto på inköpta broddar.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2016-08-17, § 127
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26 att under en provperiod 20152016 erbjuda alla pensionärer över 75 år en gratis lunch på Restaurang
Jon Jespers i Kommunens hus mot uppvisande av kvitto på inköpta
broddar.
En utvärdering har genomförts som visar på att få nyttjade erbjudandet,
bara 15 stycken och en kostnad för inköp av lunchkuponger med 1 260
kronor. Detta beror till stor del på sen och bristande marknadsföring till
den berörda gruppen. Det medförde att flera kan ha slängt kvitto på
eget inköp av broddar, ett kvitto som skulle visas upp för att kunna
nytta erbjudandet.
Perspektiv

Ja

Barn
Hälsa

x

Miljö

x

x

Jämställdhet/
Likabehandling

Trygghet

Nej

x

x

Neutralt

Kommentar

Förslaget avser endast pensionärer över 75 år
Användande av broddar skyddar från alvarliga fallskador och bibehållandet av den fysiska aktiviteten
vintertid
Oklart huruvida det finns miljömärkning på broddar. Dock kan insatsen leda till att fler äldre promenerar istället för att åka bil, färdtjänst eller kollektivt
Förslaget ger endast rättigheter till en viss målgrupp
i kommunen trots andra grupper med låga inkomster och höga omvårdnadskostnader i samband med
fallolyckor.
Användande av broddar ökar sannolikt den enskildes trygghet vid utevistelser vintertid.

---Beslutsexp: Social verksamhet, Medborgarkontoret
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Dnr 223/2016

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Ekonomiskt bistånd – reviderade
riktlinjer för handläggning och dokumentation 2016 - 2020.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2016-08-17, § 128
Beslutsunderlag

Ekonomiskt bistånd – Riktlinjer för handläggning och dokumentation
2016 -2020.
Ärendebeskrivning

Social verksamhet har reviderat befintliga riktlinjer för handläggning och
dokumentation gällande Ekonomiskt bistånd.
Justerat i de nya reviderade riktlinjerna:
Justering av högsta godtagbara hyra (sid 12), ett tillägg när det gäller Eumigranter och asylsökande som fått beslut om utvisning (sid 35-37).
----

Beslutsexp: Social verksamhet
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Ks § 170

Dnr 224/2016

Riktlinjer för äldreomsorgens handläggning och dokumentation 20162020
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade riktlinjer för äldreomsorgens handläggning och dokumentation 2016 - 2020.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2016-08-17, § 129
Beslutsunderlag

Reviderade riktlinjer för äldreomsorgens handläggning och dokumentation 2016 - 2020.
Ärendebeskrivning

Social verksamhet har reviderat befintliga riktlinjer för äldreomsorgens
handläggning och dokumentation.
Justerat i de nya reviderade riktlinjerna:
Justerats på så sätt att riktlinjerna nu enbart omfattar handläggning och
dokumentation. ”Hur” frågor har tagits bort, då rutiner för detta ska
utformas av respektive utförarenhet. Aktuella riktlinjer är endast tänkta
att vara ett stöd för handläggarna. En nyhet är att handläggarna från och
med hösten 2016 ska följa upp att den enskilde får de insatser som har
beslutats. Hur uppföljningen har skett och resultatet av densamma ska
redovisas till kommunstyrelsens sociala utskott två gånger per år i maj
och december.
----

Beslutsexp: Social verksamhet
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Dnr 69/2016

Kommunal ledningsplats
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag gällande kommunal ledningsplats.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-08-15, § 57
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Ansökan om stöd till kommunal ledningsplats. Daterad 201602-17.
Bilaga 2. Kommunal ledningsplats, Förslag till tekniska åtgärder för
kommunal ledningsplats i Grästorps kommun. Daterad 2016-05-27.
Bilaga 3. Ansökan om bidrag till kommunal ledningsplats. Daterad
2016-06-23
Ärendebeskrivning

2015-12-21 inkom till kommunen en skrivelse från Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med information om att det fanns
medel att ansöka för stöd och förstärkningsåtgärder för den kommunala
ledningsplatsen. Områden som kan omfattas av stöd och
förstärkningsåtgärder är: strömförsörjning, IT-säkerhet, skal-/tillträdesskydd, larm samt teknik i avsikt att ge en bättre aktörsgemensam
lägesbild för ledning och samverkan. MSB kan lämna bidrag med upp
till 50 % av kostnaden för åtgärder.
MSB erbjöd en kostnadsfri inventering av kommunen som skulle
resultera i ett åtgärdsförslag, inkl. en kostnadsbilaga. Ett flertal åtgärder i
förstärkningshöjande syfte är på gång och inplanerade så kommunen
ansökte om att få ett åtgärdsförslag upprättat, se bilaga 1.
2016-04-26 var MSB på besök i kommunen och besöket resulterade i ett
omfattande åtgärdsförslag, se bilaga 2.
Kommunledningsgruppen ställde sig positiva till åtgärdsförslaget. Ett
antal av åtgärderna är redan inplanerade i verksamheter och budget. Om
kommunen kan få beviljat stöd kan kostnaden bli halverad. Kommunen
har med detta en möjlighet att planera bort ett uppskattat negativt
resultat på ca 2 Mkr i tekniska verksamhetens driftbudget vid ett akut
reservkraftsbyte. Med bakgrund av denna vetskap så är en ansökan om
bidrag redan skickad till MSB för beslut. Åtgärderna kan genomföras
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under tre år med förutsättning av att erforderliga politiska beslut fattas,
se bilaga 3.
----

Beslutsexp: Säkerhetssamordnare
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Dnr 231/2016

Upphandling av livsmedel
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till inriktning för
den kommande livsmedelsupphandlingen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ärendebeskrivning

Kommunen ska i största möjliga utsträckning leva upp till den av
fullmäktige beslutade upphandlingspolicyn och till de miljömål som
finns i kommunens miljöpolitiska program. Samtidigt måste
upphandlingen genomföras med det överordnade målet att vi ska ha en
budget i balans som styrinstrument. Här är det viktigt att notera att
andelen ekologiska livsmedel eller svenskproducerat kött kan styras i
själva inköpsskedet. Att till exempel öka andelen ekologiska produkter
kommer att vara fullt möjligt utifrån detta förslag till upphandling men
är naturligtvis också beroende av tilldelade budgetmedel. Beträffande
lokalproducerade produkter innebär det här förslaget att kommunen
öppnar för de lokala producenter som anmält intresse att lägga anbud. I
vårt fall handlar det om ägg, bröd och potatis. Dessutom innebär
förslaget att avsteg kan göras från avtalsprodukter i särskilda fall,
exempelvis temaveckor i förskola/skola och vid högtider och dylikt
inom äldreomsorgen.
----

Beslutsexp: Kostenheten
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Dnr 217/2016

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att vid detta tillfälle, gällande 2 000 kr för år
2017 – 2018, bidra till finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2016-08-17, § 131
Beslutsunderlag

SKL:s följebrev till meddelande från styrelsen nr 10/2016
Bilaga 1 SKL:s meddelande från styrelsen nr 10/2016
Bilaga 2 kostnad per kommun
Bilaga 3 kontaktpersoner i länen
Ärendebeskrivning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 10 juni 2016
att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.
Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna
av SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016.
----

Beslutsexp: Social verksamhet
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Dnr 214/2016

Medborgarundersökning 2016, resultat
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bostäder ska prioriteras i kommande
budget och verksamhetsplan.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-08-15, § 68
Bildningsutskottet 2016-08-16, § 50
Sociala utskottet 2016-08-17, § 130
Beslutsunderlag

Au § 68 Medborgarundersökning 2016, resultat
Bu § 50 Medborgarundersökning 2016, resultat
Su § 130 Medborgarundersökning 2016, resultat
Medborgarunders.-Rapport Grästorp 2016
Medborgarunders.-Rapportbilaga Grästorp 2016
Grästorp Öppna svar från postenkäter Fråga42
Grästorp Öppna svar från webbenkäter Fråga42
Ärendebeskrivning

Grästorps kommun har under våren 2016 gjort en
medborgarundersökning genom SCB:s försorg. Ett urval på 600
personer i åldrarna 18-84 år har tillfrågats, av dessa var det 49 procent
som besvarade enkäten, att jämföra med 44 % i riket. Jämförelser som
görs i rapporten avser de 133 kommuner som var med i undersökningen
hösten 2015 och våren 2016. Undersökningen består av tre delar:
• Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?
• Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
• Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?
Förra undersökningen gjordes 2013 och gav oss en bra fingervisning om
vad våra medborgare tyckte om Grästorp.
Sammanfattningsvis
• Medborgarna ger ett högre medelbetyg inom alla tre delarna jämfört
med övriga 133 kommuner som deltagit.
• Medborgarna är nöjdare inom samtliga delar 2016 jämfört med 2013.
• 69 % av Grästorparna rekommenderar vänner och bekanta att flytta
till Grästorp, (67 % 2013).
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Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den
undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att
visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens
medborgare. Analysmodellen är ett värdefullt stöd för Grästorps
kommun då de prioriterade områden som kommunstyrelsen fastställer
också bör finnas med i verksamhetsplanen för 2017.
Kommunstyrelsens tre utskott har tagit del av
medborgarundersökningen och diskuterat vad respektive utskott anser
bör vara prioriterade områden i kommande budget och
verksamhetsplan. Under dessa diskussioner lyftes
information/kommunikation/marknadsföring, gator och vägar och
utveckling av område ”Hölja” (Nossan vid Baldershage) som
prioriterade områden. Den fråga som samtliga utskott uttryckt att man
vill se i kommande verksamhetsplan är bostäder och boende.
På sammanträdet 2016-08-31 tog kommunstyrelsen ställning till
vilket/vilka av dessa prioriterade områden som ska ingå i kommande
budget och verksamhetsplan.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 227/2016

Avsiktsförklaring Halle- och Hunneberg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta bort ärendet från dagordningen och att
ta upp det igen när ägarrådet har sett över frågan om finansiering.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-08-15, § 69
Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring Halle- & Hunneberg
Ärendebeskrivning

Bakgrund
I juni 2014 genomfördes ett seminarium under rubriken
"Destinationsutveckling natur och kulturupplevelser i Ekoparken Halleoch Hunneberg. Därefter har ägarrådet för stiftelsen Bergagården
diskuterat hur besöksnäringen kan utvecklas och ett uppdrag om att ta
fram en avsiktsförklaring lämnades för politisk behandling i respektive
kommunstyrelsen för Grästorp, Trollhättan och Vänersborg.
Vänersborgs kommun har dessutom genomfört en utredning avseende
de verksamheter som idag finns på Halle- och Hunneberg, identifierat
de utmaningar som finns för utveckling och lämnat förslag på fortsatt
arbete.
Avsiktsförklaring med budget
Avsiktsförklaringen har arbetats fram gemensamt mellan de tre berörda
kommunerna i samarbete med turistrådet Västsverige. Viktiga
framgångsfaktorer har identifierats och utvecklingen skall ske på sådant
sätt att bergens naturvärden och egenart som stadsnära vildmark skall
värnas men göras mer tillgänglig. Nästa steg i arbetet är att ta fram en
målbild med tillhörande handlingsplan i enlighet med föreslagen
avsiktsförklaring, se bilaga.
Budgeten föreslås till sammanlagt 1,3 Mkr och att fördelningen följer
nuvarande modell för finansiering mellan kommunerna i stiftelsen
Bergagården, d v s Vänersborg 60 %, Trollhättan 35 % och Grästorp 5
%. Det innebär att summan 1,3 Mkr fördelas på Vänersborgs kommun
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780 000 kr, Trollhättans kommun 455 000 kr och Grästorp kommun 65
000 kr för 2016 och 2017.
Medlen för Grästorps del föreslås belasta konto 1000.031
----

Beslutsexp: Förvaltningen
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun
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Dnr 104/2016

Utredning om lämplig placering av ställplats för husbilar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar,
 att inte upprätta en ställplats för husbilar utan hänvisa husbilar
till kommunens camping.
 att utredning av Nordstadsparken som ett framtida utvecklingsområde ska ingå i projektet Centrumutveckling och även omfatta ställplats för husbilar.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-08-15, § 60
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ärendebeskrivning

I samband med att kommunen beslutade om att gå med i Vänerns
småbåtshamnar gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda
var en ställplats för husbilar kunde placeras i Grästorp. I
utredningsuppdraget ingick också att kostnadsberäkna de olika
alternativen.
Förvaltningen har valt ut fyra tänkbara placeringar och utrett
förutsättningarna för var och en av dessa. På en ställplats bör det finna
tillgång till el för varje plats. Dessutom bör det finnas möjlighet att
tappa av husbilens avlopp och påfyllnad av färskvatten. Priset för en
ställplats brukar ligga på mellan 150 och 200 kr per dygn. Det behövs
ingen personal för annat än för att sköta städning och underhåll av
platsen. Det finns digitala inpasseringssystem där man betalar direkt
med kort precis som på en flygplatsparkering.
Nu hör det till saken att Grästorps Camping bara tar 250 kr per natt så
ur ekonomisk synpunkt är det ingen större vinst för husbilsägare att
välja en ställplats framför campingen. Det är därför också viktigt att
väga in detta i beslutet att satsa investeringspengar på en ställplats.
De fyra placeringar som utretts är Rastplats Viggen, norr om järnvägen
vid godsmagasinet, parkeringen vid Golfmotellet och gräsytan norr om
golfbanan vid järnvägen.
---Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 161/2016

Detaljplan Grästorp Äpplet 1
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att stycka upp
lämpligt område för radhusbebyggelse och att därefter i första hand erbjuda byggföretag att bygga dessa och i andra hand pröva frågan om att
genomföra projektet i egen regi.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2016-05-25, § 123
Allmänna utskottet 2016-05-09, § 46
Allmänna utskottet 2016-08-15, § 61
Beslutsunderlag

Detaljplan Ambjörnsgården södra delen
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 25 maj att ge
förvaltningen i uppdrag att uppdatera detaljplanen för fastigheten
Grästorp Äpplet 1. Efter kontakt med planarkitekt i Lidköping kan det
konstateras att det finns en gällande detaljplan som tillåter byggnation i
ett plan med inredningsbar vind (=ett och ett halvplanshus). Här vore
det lämpligt att bebygga området med radhus i markplan eftersom det
borde vara en attraktiv boendeform som det är brist på i Grästorp. Ett
annat alternativ är att stycka upp marken till småhustomter för
försäljning efter genomförd exploatering.
Om kommunen väljer att satsa på radhus kan en idé vara att vi erbjuder
byggföretag i närområdet att bygga radhusen och om ingen nappar på
erbjudandet kan kommunen själv bygga för försäljning alternativt
uthyrning. Visserligen har vi inger bostadsbolag men det finns inget som
hindrar att vi genomför ett sådant här projekt i förvaltningsregi.
---Beslutsexp: Förvaltningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-31

Kommunstyrelsen

Sidan 39 av 48

Ks § 178

Dnr 220/2016

Finansiering av Grannsamverkanskyltar - kommunbidrag
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besluta att bevilja ansökan om kommunbidrag på 5000 kr till Stöldskyddsföreningen för finansiering av grannsamverkanskyltar.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-08-15, § 58
Beslutsunderlag

Ansökan från Stöldskyddsföreningen
Ärendebeskrivning

Stöldskyddsföreningen har ansökt om kommunbidrag på 5 000 kr för
att finansiera de skyltar som distribueras kostnadsfritt till de som startar
grannsamverkan. Nu har efterfrågan ökat och föreningen ser sig därför
tvungen att utöka finansieringskällorna om denna service ska kunna ges
i fortsättningen.
Medborgarnas trygghet och det förebyggande arbetet mot brott är en
prioriterad verksamhet i kommunen. Det vore mycket olyckligt om
verksamheten med grannsamverkan skulle hindras på grund av
bristande ekonomiska resurser hos Stöldskyddsföreningen.
Enligt gällande delegationsordning har kommunchefen bara rätt att
besluta om avslag på denna typ av ansökningar varför ärendet måste
beslutas av kommunstyrelsen även om beloppet kan tyckas vara
försumbart.
Perspektiv

Ja

Barn
Hälsa
Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

X
X

Nej

Neutralt

Kommentar

Ökad trygghet
Ökad trygghet
X
X

X

Inbrott skapar stor otrygghet för
dem som drabbas.

---Beslutsexp: Stöldskyddsföreningen
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Dnr 232/2016

Tillförordnad kommunchef samt tillfälliga ändringar i delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar,
 att utse Anna Sofia Johansson som tillförordnad kommunchef
tills ordinarie befattningshavare tillträder tjänsten.
 att fastställa den tillfälliga delegationsordningen enligt bilagda
förslag. Den tillfälliga delegationsordningen gäller från och med
2016-09-01 tills ordinarie kommunchef tillträder sin tjänst.
 att lägga information om uppdelning av nuvarande kommunchefs arbetsuppgifter under tiden till en ordinarie befattningshavare tillträder, till handlingarna.
Beslutsunderlag

Förslag till tillfällig delegationsordning
Kommunikationsplan Ove Johansson slutar som kommunchef
Ärendebeskrivning

Kommunchef Ove Johansson slutar sin anställning i Grästorps
kommun, 2016-08-31. Rekrytering av ny kommunchef pågår men
tjänsten kommer inte att tillträdas innan nuvarande kommunchef
avslutar sin tjänst. Under perioden från och med 1 september 2016 tills
dess att ny kommunchef tillträder föreslås en tillfällig
delegationsordning gälla.
Under tiden från och med 1 september 2016 till och med ordinarie
kommunchef tillträder sin tjänst föreslås Anna Sofia Johansson att utses
som tillförordnad kommunchef.
Information om uppdelning av nuvarande kommunchefs arbetsuppgifter
Under tiden från och med 1 september 2016 tills ny kommunchef
tillträder har de arbetsuppgifter som idag finns på kommunchefens
agenda fördelats enligt nedan.
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Arbetsuppgift

Namn

Slutföra arbetet med översiktsplanen
Miljö- och byggnämnden
Samverkan V6

Ove Johansson på konsultbasis
Teknisk chef
Ove Johansson sköter administrationen på
konsultbasis. Tf kommunchef representerar Grästorps kommun i den fortsatta
samverkan.
Skolchef
Skolchef har en samordnande roll
Personalchef
Socialchef och tf kommunchef
Tf kommunchef representerar Grästorps
kommun
Tf kommunchef föredragande i AU, den
verksamhetschef som äger frågan är föredragande i respektive forum. I övriga frågor är tf kommunchef föredragande.
Tf kommunchef

Hunneberg
Centrumutveckling
Näringslivssamverkan Grästorp
Kollektivtrafik och infrastruktur
Kommunchefsnätverk Skaraborg
Föredragande i AU, KS och KF

Verksamhetschef för allmän verksamhet
och leda kommunledningsgruppen
Upphandlingschef

Är i dagsläget under utredning

----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 235/2016

Kommunjägare
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur
vi kan få igång en fungerande skyddsjakt i kommunen med utsedda
kommunjägare.
Ärendebeskrivning

Det har inkommit klagomål från kommunens invånare på störande
kråkfåglar inom tätorten. Tidigare har det funnits kommunala skyttar
som hade ett avtal med kommunen med en fast ersättning/år plus
timersättning om de utförde ett uppdrag åt kommunen. De kommunala
skyttarna avslutade sitt uppdrag 2013.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 234/2016

Revidering av skolskjutsreglemente
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera
skolskjutsreglementet.
Ärendebeskrivning

Inför kommande upphandling av skolskjuts behöver kommunens
skolskjutsreglemente revideras.
----

Beslutsexp: Skolchef
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Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälan av delegationsbeslut till
handlingarna.
Ärendebeskrivning

Anmäles följande delegationsbeslut:
Allmän verksamhet:
Nr 38-45
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Nr 46-47
Försäljning av bostadstomt
Nr 48
Beviljande av färdtjänst/regionfärdtjänst/riksfärdtjänst
nr. 71-95
Ekonomiärenden:
Nr 2
Avskrivna kundfordringar Kundfordringskonto 1518 och
1520
Social verksamhet:
Nr 24
Beslut personärenden §§ 110, 114, 119, 123
Nr 25-26
Beslut om tillstånd till alkoholservering 8 kap 2 §
Alkohollagen
Nr 27
Bekräftelse av faderskap
Nr 28
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg
Nr 29
Delegationsbeslut vård och omsorg HSL, SoL och LSS
----

Beslutsexp:
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Anmälan av inkomna skrivelser
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälan av inkomna skrivelser till
handlingarna.
Ärendebeskrivning

Anmäles följande inkomna skrivelser:
Sveriges Kommuner och Landsting:
Cirkulär
16:30 Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt
stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb
16:33 Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m.
16:35 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017
16:37 Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 35 om byte av rast mot
måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete
16:38 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 16 - med Fastighetsanställdas Förbund
16:40 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 16 - med Seko - Facket för service och kommunikation
16:41 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 16 - med Svenska Transportarbetareförbundet
16:42 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
- HÖK T med AkademikerAlliansen
16:43 Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna
bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet
16:44 Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna bestämmelser (AB) §
28 mom. 9
16:45 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019
Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting
Inspektionen för vård och omsorg:
Ökad samverkan nödvändig för att säkra kvaliteten inom personlig
assistans
Västra Götalandsregionen:
Beslut om sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige
Kännedom och nyheter sociala investeringsmedel
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län:
Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland Delrapport juni 2016
Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016
Rapport - Bostadsmarknadsanalys i Västra Götalands län 2016
Remiss – Utvidgning av strandskyddsområden i Lidköpings kommun
----
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Anmälan av kurs- och konferensinbjudningar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälan av inkomna kurs- och
konferensinbjudningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Anmäles följande inkomna kurs- och konferensinbjudningar:
Göteborgsregionens kommunalförbund:
Det ensamkommande barnet – vem bär ansvaret? 5 oktober 2016
Ekonomi för politiker, 22 november och 6 december 2016
Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland och
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland:
Women and alcohol in Gothenburg, 23 november 2016
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen:
Välkomna att utveckla det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen,
27 oktober 2016
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland:
Integrationsforum 2016, 19 oktober 2016
Succiety – Framgångsrik samhällsutveckling:
Nytt och nyttigt i midsommar 2016
Länsstyrelsen i Västra Götaland:
Delregional kommunträff – klimatanpassning i Skaraborg, 14 september
2016
----
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Avtackning av kommunchef Ove Johansson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson (M) tackar kommunchef
Ove Johansson för sitt arbete i kommunen. Under sina år i kommunen
har han varit väldigt uppskattad och gett ett otroligt stöd för de förtroendevalda. En blomma överlämnas enligt reglementet om uppvaktning.
----
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