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Plats och tid

Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp 2016-09-28, kl 13.00

– 16.40, ajournering 15.10 - 15.25
Beslutande
Närvaro/Frånvaro
Ordinarie
N/F Tjänstgörande ersättare
Kent Larsson (M)
N
Tobias Leverin (C)
N
Jens Persson (S)
N
Carina Torpenberg (M)
F Annica Johansson (M)
Eva Tengeland (M)
N
Kent Hansson (M)
N
Maria Toll (C)
F Johanna Ekekrantz (C)
Svante Classon (C)
F Rose-Marie Edvardsson (C)
Dag Hardyson (L)
F Per Götell (L)
Tobias Svensson (S)
F Riona Hansson (SD)
Kristina Eriksson (S)
N
Göran Enström (S)
N
Magnus Harjapää (SD)
N

Övriga
deltagande

Utses att justera

Julia Leonsson, sekreterare
Anna Sofia Johansson, tf kommunchef
Linda Esseholt, skolchef
Hans Ekensskär, socialchef
Mattias Svensson, teknisk chef
Sven Karlsson, ekonomichef
Elisabeth Funck, personalchef
Sofia Jessen, näringslivs- och landsbygdsutvecklare
Ingegerd Andreasson, säkerhetssamordnare
Linnea Larsson, VA-ingenjör

Paragrafer
186-204
186-204
187-204
186-204
186-204
186-204
186-194
187
193
197

Per Götell (L)

Tid och plats för
justering
Medborgarkontoret, 2016-10-05, kl 08.00
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 186-204
Julia Leonsson

Ordförande
Kent Larsson (M)
Justerande
Per Götell (L)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-28

Anslaget sätts upp

2016-10-06

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Grästorp

Anslaget tas ner

2016-10-29

Underskrift
Julia Leonsson
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Ks § 186
Tillsättning av kommunchef
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Linda Esseholt som kommunchef från och med 2016-10-01 med lönen 68 000kr i månaden.
Kommunstyrelsen beslutar att den tillfälliga delegationsordningen, beslutad 2016-08-31, § 179, upphävs 2016-10-01 samt att den ordinarie delegationsordningen, beslutad 2016-03-09, § 57, åter är gällande från
samma datum.
Ärendebeskrivning

Inför rekrytering av ny kommunchef anlitades en rekryteringsfirma.
Processen har bestått av olika delar såsom framtagning av kravprofil,
annonsering, kandidathantering, intervjuer mm.
I slutprocessen och vid intervjuerna av två kandidater, samt i
referenstagning, har kommunstyrelsens ordförandegrupp,
ledningsgruppen och de fackliga organisationerna varit delaktiga.
Kommunstyrelsens ordförandegrupp har enhälligt förordat Linda
Esseholt.
----

Beslutsexp: Kommunchef
Förvaltningen
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Ks § 187
Besök av nya näringslivs- och landsbygdsutvecklaren Sofia Jessen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Sofia Jessen besöker kommunstyrelsens sammanträde för att berätta om
sin roll som näringslivs- och landsbygdsutvecklare i Grästorps kommun.
I samband med detta kommer hon även att informera om de
prioriterade aktiviteter som finns i handlingsplanen för
Näringslivssamverkan Grästorp.
1. Frukostmöten/andra sammankomster företagarna. Stärka nätverk
och samarbete lokalt.
2. Utveckla besöksnäringen. Arbeta med paketering, samarbete i
besöksnäring, stärka besöksnäringsföretagen.
3. Företagsbesök och nätverk. Lära känna företagen i Grästorp och
skapa nätverk mellan andra kommuner och internt.
4. Företagsmässa/företagsevent 2017. Planeras in 6 maj 2017.
5. Webb-TV NSG. Våren 2017.
6. Kontorshotell, inventering av behov och tillgång
7. Hemsida och sociala medier. Utveckla och underhålla.
8. Stötta nyföretagande. Genomföra träffar.
9. Matförädling (anordna landsbygdsdag under 2016) 29-1 oktober.
10. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Samarbete med
integration, skola och Arbetsförmedlingen. Hjälpa företag att hitta
kompetens.
----
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Ks § 188
Rapport och protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten utreder möjligheten att införa ett förslagspremieringssystem.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Tobias Leverin (C) yrkar att verksamheten utreder möjligheten att införa
ett förslagspremieringssystem.
Beslutsunderlag

Protokoll Au 160912
Protokoll Bu 160906
Protokoll Su 160914
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
2016-09-12, bildningsutskottet 2016-09-06 och sociala utskottet 201609-14.
Allmänna utskottet: På allmänna utskottets sammanträde fick ledamöterna
information om hur uppstarten av Lunnevibadet i egen regi gått. Under
sommaren 2016 har det varit rekordmånga badande och även rekord
med besök på Grästorps camping.
Bildningsutskottet: Bildningsutskottets sammanträde hölls på Grästorps
Konserthus och ledamöterna fick information om
bygdegårdsföreningens arbete. Bland annat diskuterades de utmaningar
som föreningen står inför och hur man ser på arbetet i framtiden.
Verksamheten har slopat planen på att ta fram ett förväntansdokument,
där en gemensam förväntan på eleverna i skolan och i föreningslivet
skulle definieras. Under arbetets gång har det blivit tydligt att behovet av
ett förväntansdokument inte är så stort här i Grästorp.
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Vid bildningsutskottets sammanträde genomfördes en
kvalitetsworkshop där ledamöterna fick diskutera kvalitet i mindre
grupper med bildningsverksamhetens ledningsgrupp.
Bildningsutskottet har också startat upp årets föreningsstödsprocess.
Sociala utskottet: Ledamöterna i sociala utskottet informerades om
resursteamets arbete som har fungerat som planerat under de drygt två
år som gått.
Social verksamhet gav en delrapport gällande digitala signeringslistor
inom äldreomsorg och LSS. Medarbetarnas delaktighet och engagemang
har varit en viktig framgångsfaktor och man är först med detta i Skaraborg. Medarbetarna kommer att delta i en ”idébytardag” för att informera andra kommuner om sitt arbete.
Sociala utskottet fick information om det nya förslaget om
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga
som innebär att man sänker ersättningen till kommunerna. Datumet för
förändringen är ändrat från den 1 januari 2017 till den 1 juli 2017.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Ks § 189
Information från kommunala samverkansorganisationer
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informeras kommunstyrelsen om arbetet i olika
kommunala samverkansorganisationer.
-

Ungdomsråd – Ungdomsrådet hade möte 2016-09-07 och där diskuterades en ny ungdomsgård och tillhörande utemiljö.
- Skaraborgs kommunalförbund – Gymnasiefrågan fortsätter att diskuteras. Baserat på elevunderlag finns för många gymnasieskolor i
Skaraborg men det är svårt att enas om en lösning på problemet.
För år 2017 kommer medlemsavgiften till kommunalförbundet att
höjas.
- Västtrafik – Kent Larsson (M) och Tobias Leverin (C) har träffat
Västtrafik och framfört synpunkter. Bland annat tog man upp den
pendlingsparkering som enligt plan ska anläggas vid Tre Älgar.
Kommunstyrelsens ledamöter uppmanas att i framtiden lämna eventuella synpunkter till ordförande Kent Larsson (M).
- Tolkförmedling Väst – En ny förbundschef har tillsats och direktionens nästa sammanträde sker 2016-09-30. En av frågorna som
kommer att behandlas är vinstutdelning till medlemskommunerna.
- Göliska It – Priserna i produktportföljen har sänkts vilket innebär att
det har blivit billigare för medlemskommunerna. Delårsrapporten
för Göliska IT pekar på ett bra resultat för året.
- FSF – Förenade småkommuners försäkrings aktiebolag – Vecka 40
kommer en extra bolagsstämma hållas där man ska ta ställning till
bolagets framtid. Förslag finns på att bolaget ska gå samman med
Kommunassurans Syd för att få bättre lönsamhet.
----
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Ks § 190

Dnr 26/2016

Projekt ombyggnation förskola
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Teknisk chef Mattias Svensson och skolchef Linda Esseholt informerar
kommunstyrelsens ledamöter om hur projekt ombyggnation förskolan
löper. Bland annat informerade man om punkterna nedan.
-

Politiska direktiv från styrgruppen
Återberättelse från workshopen 2016-09-27 kring projektets
målformulering
Redovisning av hur processen kommer att se ut i höst, upplägg och
tider
Kommunikationsplan samt information på hemsida

På länken nedan kan alla som är intresserade följa projektet.
http://www.grastorp.se/kommun-och-politik/aktuellaprojekt/ombyggnad-forskola-och-skola.html
----
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Ks § 191

Dnr 252/2016

Information om E-arkiv
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Projektbeskrivning: E-arkiv Götene, Lidköping, Skara, Essunga och
Grästorp
Ärendebeskrivning

Information som skapas och hanteras i elektronisk form ska också
kunna bevaras i elektronisk form. Om så inte sker måste informationen
även fortsättningsvis hanteras i pappersform. Det rör sig om stora
mängder digital information som idag förvaras i olika digitala
verksamhetssystem i väntan på en lösning för långtidslagring, ett så
kallat e-arkiv.
E-arkiv säkerställer en långsiktig informationsförsörjning och bidrar till
en ökad effektivisering och tillgänglighet till information inom arkiven.
Genom e-arkiv skapas den moderna basen för demokrati. Det innebär
att det blir lättare att hitta rätt information och återanvända den både
för verksamheten och för medborgarna. Det blir möjligt att
åstadkomma en helt obruten digital kedja från det att ett ärende initieras
tills att dokumentationen arkiveras.
Ur Arkivlagen:
Arkivvården

4 § Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet
med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar.
5 § Som grund för arkivvården skall myndigheterna 1. vid registreringen av
allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig
arkivvård, och 2. vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder
som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.
Lagen gäller oavsett om handlingen lagras i pappersformat eller digitalt.
Arkiv finns inte bara hos arkivmyndigheten, utan arkiven bildas redan
ute i verksamheterna. Det gäller även i de system som finns ute i
verksamheterna som lagrar digitala handlingar och information som ska
bevaras. Informationen i systemen kan vara i fil-format som inte är
beständiga över tid. Därför är det viktigt att man kontinuerligt överför
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den digitala informationen till ett säkert format och en säker lagring i ett
e-arkiv.
Systemen ute i verksamheterna är inte slutförvaring av den digitala
informationen. Slutarkivering innebär att informationen överlämnas till
arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) och därmed förlorar
verksamheten ägandet av informationen, men kan via behörigheter ha
tillgång till informationen i ett enda system.
Alternativet att skriva ut och arkivera i pappersformat gör att
information kan gå förlorad i vissa system och det innebär mycket stora
volymer arkivmaterial i pappersform som ska hanteras och förvaras.
Detta kräver en stor arbetsinsats och lagringsutrymme i närarkiv och
slutarkiv.
När det gäller system med information som idag ställs av till filkatalog
på server, är möjligheterna att söka informationen mycket begränsad
och stora volymer digital information kommer göra situationen ohållbar.
Det finns också krav i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) på
skyndsamt utlämnande och sekretessprövning som är teknikoberoende.
Ett antal år har e-arkiv diskuterats i de olika kommunerna i Skaraborg,
samt i vilken samarbetsform projektet skulle drivas. Våren 2013 valde
Skaraborgs kommuner att avvakta det ramavtal gällande e-arkiv som var
på gång hos Sveriges kommuner och landsting, SKL.
SKL tecknade hösten 2013 ett ramavtal som möjliggör avrop av tjänst
eller produkt för digital långtidslagring. Målsättningen är att förenkla
avropsförfarandet för kommuner, landsting och regioner och på så sätt
öppna upp möjligheten för att införa, förvalta och utveckla e-arkiv.
Ramavtalet gäller till 2017-11-03. Avtal kan tecknas med leverantör på
upp till 8 år.
Västkom är Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, och
arbetar med utvecklings-frågor på uppdrag av de fyra
kommunalförbunden i Västra Götaland.
Västkom gjorde under 2015, enligt kommunernas önskemål, en satsning
på ett samarbetsprojekt och utbildningspaket med inriktning på e-arkiv
inom Västra Götalands län.
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Kommunerna som ingår i kommunalförbundet Göliska IT, ingick då via
Västkom i ett samarbete där man arbetade fram en generell
kravspecifikation för e-arkiv. Denna är tänkt att vara en grund för
upphandling av e-arkiv.
I samband med detta samarbetsprojekt kom kommuncheferna med
direktivet att samarbete skulle ske mellan kommunerna som ingår i
kommunalförbundet Göliska IT.
----

Beslutsexp: Chef för utveckling och service
Budgetberedningen
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Dnr 93/2016

Uppföljning av ekonomi och verksamhet andra tertialet 2016 samt delårsbokslut för 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna uppföljningen av verksamhet och ekonomi för andra tertialet 2016 samt delårsbokslutet för 2016.
Ärendets tidigare behandling

Bildningsutskottet 2016-09-06, § 61
Allmänna utskottet 2016-09-12, §§ 72-73
Sociala utskottet 2016-09-14, § 172
Miljö- och byggnämnden 2016-09-15, § 45
Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport/tertialuppföljning t o m augusti 2016.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunal redovisningslag ska kommunen minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning för verksamheten från
räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av minst
hälften (sex månader) och högst två tredjedelar (åtta månader) av
räkenskapsåret.
För Grästorps kommun omfattar verksamhetsuppföljningen och
delårsbokslutet perioden januari till och med augusti och innehåller en
uppföljning av de verksamheter som kommunen bedriver samt en
redovisning av ekonomin för den aktuella perioden. Delårsbokslutet har
även kompletterats med en prognos över utfallet för hela året för att ge
en bild av det ekonomiska resultatet för hela 2016.
Kostnader och intäkter i redovisningen har i delårsbokslutet i allt
väsentligt periodiserats för att belasta rätt period i delårsbokslutet för att
uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper för perioden.
Verksamhetsuppföljningen i tertialuppföljningen och delårsbokslutet är
också föremål för granskning av revisionen som avger en bedömning av
hur resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga
mål som fullmäktige beslutat om i verksamhetsplanen. Granskningen
omfattar även om delårsbokslutet ger en rättvisande bild av kommunens
ekonomiska resultat och ställning.
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 233/2016

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag till riktlinjer för
arbetet mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism.
Ärendebeskrivning

Bakgrund:
Polisområdet Skaraborg samt Säkerhetspolisen har tillsammans med
samtliga 15 kommuner i Skaraborg inlett ett samarbete mot
våldsbejakande extremism. I det gemensamma uppdraget ingår att
inventera kunskapsfältet, delge relevant lagstiftning, kompetenshöjande
insatser, ta fram förslag till preventiva och operativa kommunala
insatser, inventera externa kontaktytor och identifiera kommunala
aktörer. Det övergripande syftet är att värna och stärka demokratin och
göra samhälle motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism över tid.
Våldsbejakande extremism har under bara några få år blivit högaktuellt.
Sverige har en nationell samordnare inom området och flera nationella
projekt är på gång för att öka kunskapen och förebygga våldsbejakande
extremism.
Idag bedömer Säkerhetspolisen att det finns tre våldsbejakande
extremistiska miljöer i Sverige; Den vänsterextremistiska autonoma
miljön, den högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande
islamistiska extremistiska miljön. Med anledning av ökad extremistisk
aktivitet i Sverige är det av största vikt att frågan finns på dagordningen i
landets samtliga kommuner. Hot mot demokratin måste tas på allvar.
Nuläge:
Under juni 2016 tillkallades ett möte med representanter från Vara,
Grästorp och Essunga kommuner samt polis. Mötet syftade till att
gemensamt diskutera nuvarande lägesbild och vilka möjligheter det
fanns till samverkan.
En kommungemensam riktlinje för arbetet mot våldsbejakande
extremism beslutades att tas fram och med utgångspunkt i den kan
respektive kommun arbeta för att ta fram tydliga rutiner och
informationsmaterial ute i verksamheterna.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-28

Kommunstyrelsen

Sidan 15 av 29

Ks § 193 forts.
Eftersom alla kommuner ställs inför uppgiften att ta fram en
handlingsplan/riktlinje/strategi så finns det goda skäl till att samverka
och fortsatta samverkansmöten kommer att hållas kontinuerligt.
Uppföljning sker av den nationella samordnaren hur arbetet i landets
kommuner fortskrider.
Riktlinjerna innefattar övergripande arbetsmetoder för att nå målet och
minimera riskerna för att individer lockas in i våldsbejakande grupper
eller organisationer. Övergripande arbetsmetoder är att framförallt nyttja
de aktörer och arenor kommunen har idag. Brottsförebyggande rådet
(BRÅ) ska fungera som en arena för avrapportering och information
och deltagare i den lokala nätverksgruppen ska representera en bred
kompetens ur kommunens verksamheter. I kommunen ska även finnas
en utsedd kontaktperson mot den nationella samordnaren.
Grästorps kommun kommer att fortsätta det ordinarie förebyggande
arbete som redan utförs för att motverka exempelvis utanförskap och
riskbeteenden, men även satsa på åtgärder för att på ett effektivt sätt
förebygga våldsbejakande extremism. Sådana åtgärder omfattar
exempelvis information till vuxna som i sitt arbete möter barn och unga,
samt information om vart man kan vända sig för råd och stöd.
Kunskap om arbetet mot våldsbejakande extremism bör implementeras
i det vardagliga arbetet. Att besluta om en kommunövergripande strategi
för arbetet mot våldsbejakande extremism möjliggör förutsättningen att
skapa inarbetade rutiner för kommunens olika verksamheter och
därmed kunna fånga upp misstankar om oroväckande beteende hos
individer.
Beredning:
Ärendet har beretts av tf. kanslichef i Vara kommun och
säkerhetssamordnare för Vara, Essunga och Grästorp kommuner.
----

Beslutsexp: Kommunens kontaktperson till nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism
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Dnr 89/2016

Förändringar i reglemente rörande ersättning till förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fr.o.m.
2017-01-01 höja årsbeloppet till 90 % av riksdagsmannaarvodet. (Årsbeloppet är fr.o.m. 2016-03-01 77,59% av riksdagsmannaarvodet.)
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fr.o.m.
2017-01-01 höja oppositionsrådets fasta årsarvode till 20 %.
Ärendets tidigare behandling

Personalutskottet 2016-03-14, § 4
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från personalutskottet 2016-03-14, § 4
Ärendebeskrivning

Personalutskottet beslutade 2016-03-14 § 4, enligt följande:
- Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att fr.o.m. 2016-05-01
införa ett fast årsarvode till ordföranden i Trygga Hem med 10 % av
årsbeloppet.
- Personalutskottet beslutar att lämna till budgetberedningen ett
förslag om att fr.o.m. 2017-01-01 höja årsbeloppet till 90 % av
riksdagsmannaarvodet. (Årsbeloppet är fr.o.m. 2016-03-01 77,59 %
av riksdagsmannaarvodet)
- Personalutskottet beslutar att lämna till budgetberedningen ett
förslag om att fr.o.m. 2017-01-01 höja oppositionsrådets fasta
årsarvode till 20 %.
Enligt kommunallagens 3 kap. 9 § ska kommunfullmäktige besluta om
grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Utifrån detta
bör fullmäktige avgöra ärendet innan budgetberedningen lämnar sitt
budgetförslag för budget 2017.
Personalutskottets första beslutssats, ”Personalutskottet beslutar att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att fr.o.m. 2016-05-01 införa ett fast årsarvode till ordföranden i Trygga
Hem med 10 % av årsbeloppet”, antogs av fullmäktige 2016-04-25, §
22.
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 247/2016

Attestreglemente
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta upprättat förslag till attestreglemente för Grästorps kommun.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2010-04-29, § 20
Kommunfullmäktige 2001-09-25, § 47
Beslutsunderlag

Förslag till attestreglemente för Grästorps kommun.
Ärendebeskrivning

Ett fungerande attestförfarande är en viktig del i den interna kontrollen.
Varje kommun ska besluta om lokala regelverk och riktlinjer för
hanteringen av attestrutinerna. Som komplement till attestreglementet
finns dokumenterade rutinbeskrivningar för fakturahanteringen.
De olika kontrollmomenten i attestförfarandet bidrar till att säkerställa
att olika former av ekonomiska transaktioner vilar på korrekta underlag
och beslut. I attesten ingår också ett godkännande att viss verksamhet
får belastas med kostnader. Kontrollerna ska även skydda mot
ekonomiska förluster och misshushållning av kommunala tillgångar.
Uppdatering av reglementet ska ske löpande eftersom det hela tiden
sker förändringar i organisationen. I förslaget har en del förtydliganden
gjorts i texten samt att en översyn av innehållet i övrigt genomförts
vilket medfört vissa redaktionella ändringar.
I ärendet bifogas dels en version av attestreglementet i slutlig version
efter genomförda ändringar, dels en version där ändringarna framgår.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 236/2016

Avgifter VA 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
enligt liggande förslag gällande ny taxa VA och renhållning fr.o.m. 201701-01.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-09-12, § 78
Beslutsunderlag

Sammanställning av befintliga avgifter (inkl. moms) jämförda med det
nya förslaget.
Ärendebeskrivning

Denna höjning av VA-taxan grundar sig i arbetet med att
minska/återbetala VA-kollektivets skuld till skattekollektivet samt för att
täcka kommande och pågående investeringar på ledningsnät och
reningsverk.
Renhållningstaxan höjdes inte förra året men behöver höjas med 2 %
för att klara av de ökade omkostnaderna inom området.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 73/2015

VA-plan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att,
-

föreslå kommunfullmäktige att anta VA-Policy för Grästorps kommun från september 2016

-

lägga VA-översikten till handlingarna.

Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-01-18, § 4
Allmänna utskottet 2015-10-26, § 80
Allmänna utskottet 2015-02-23, § 13
Beslutsunderlag

Granskningshandling VA-översikt, daterad 2016-09-02
Granskningshandling VA-Policy, daterad 2016-09-02
Granskningshandling VA-åtgärdsplan, daterad 2016-09-02
Ärendebeskrivning

Arbetet med att ta fram VA-planen har nu kommit till en granskningsfärdig handling. VA-planen består av VA-Policyn samt VA-översikten
och VA-åtgärdsplanen.

---Beslutsexp: Kommunfullmäktige

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-28

Kommunstyrelsen

Sidan 20 av 29

Ks § 198

Dnr 227/2016

Avsiktsförklaring Halle- och Hunneberg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring "Halle- och
Hunneberg, en hållbar reseanledning av internationell standard" med en
förändrad fördelningsmodell där budget för arbetet om 240 000 kr fördelas på 40 000 kr år 2016, som belastar konto 1000.031 och 200 000 kr
år 2017 som överlämnas åt budgetberedningen.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Tobias Leverin (C) yrkar bifall till ägarsamrådets förslag till beslut.
Magnus Harjapää (SD) yrkar bifall till ägarsamrådets förslag till beslut.
Jens Persson (S) yrkar bifall till ägarsamrådets förslag till beslut.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-08-15, § 69
Kommunstyrelsen 2016-08-31, § 175
Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring Halle- och 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
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målbild med tillhörande handlingsplan i enlighet med föreslagen
avsiktsförklaring, se bilaga.
Efter en omförhandling av fördelningsmodellen i Ägarsamrådet för
Stiftelsen Bergagården föreslås en budget på sammanlagt 1,2 Mkr.
Finansiering föreslås delas upp mellan kommunerna i stiftelsen
Bergagården enligt följande, Vänersborg 45 %, Trollhättan 35 % och
Grästorp 20 %. Det innebär att summan 1,2 Mkr fördelas på
Vänersborgs kommun 540 000 kr, Trollhättans kommun 420 000 kr och
Grästorp kommun 240 000 kr. Summan för Grästorps kommun
föreslås fördelas på 40 000 kr år 2016, som belastar konto 1000.031 och
200 000 kr år 2017 som överlämnas åt budgetberedningen.
---Beslutsexp: Trollhättan stad
Vänersborgs kommun
Budgetberedningen
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Dnr 253/2016

Förfrågan om gemensamt reningsverk
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna
samt ge förvaltningen i uppdrag att studera förutsättningarna tillsammans med Lidköpings kommun (VA-enheten) för en möjlig framtida
anslutning till Lidköpings framtida avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag

2016-07-06 Förfrågan angående intresse för att ansluta till Lidköpings
framtida avloppsreningsverk.
Ärendebeskrivning

Lidköpings kommun har ställt en förfrågan till Grästorps kommun samt
Götene, Vara, Essunga och Skara kommuner, om intresse för att ansluta
till Lidköpings framtida avloppsreningsverk. Förfrågan inkom den 6/7
2016 och någon fördjupning/analys har inte gjorts före förfrågans
utgång den 31/8. Däremot har en kontakt tagits och ett möte mellan
Grästorps kommun (Va-enhet) och Lidköpings kommun (Va-enhet) där
förfrågan har behandlats.
Det är en stor fråga som ställs och som bör belysas grundligt med de
förutsättningar som finns idag och det kommande behovet i framtiden.
Förfrågan behöver bedömas tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt.
----

Beslutsexp: Teknisk verksamhet
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Dnr 212/2016
Finansdepartementets dnr Fi2016/02568K

Svar på remiss, Regional indelning - tre nya län, SOU 2016:48
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker indelningskommitténs förslag till regional
indelning och bildandet av tre nya län; Norrlands län, Svealands län och
Västra Götalands län med ikraftträdande år 2019.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Magnus Harjapää (SD) yrkar att kommunstyrelsen inte ställer sig bakom
indelningskommitténs förslag till bildande av tre nya "stor" regioner.
Kent Larsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka indelningskommitténs förslag.
Jens Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka indelningskommitténs förslag.
Per Götell (L) yrkar att kommunstyrelsen inte ställer sig bakom indelningskommitténs förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Magnus Harjapääs (SD) och Per Götells (L) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat tillstyrka indelningskommitténs förslag till regional indelning och bildandet av tre nya län;
Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län med ikraftträdande år 2019, enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Magnus Harjapää (SD) och Per Götell (L) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag

Sammanfattning av delbetänkandet ”Regional indelning – tre nya län,
SOU 2016:48
Utdrag ur SOU 2016:48, Regional indelning - tre nya län, delen som
handlar om Västra Götalands län
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Hela delbetänkandet finns det att ladda ner på länken nedan.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201648/
Ärendebeskrivning

Indelningskommittén har haft fyra utgångspunkter för sitt arbete med
att föreslå en ny regional indelning i län och landsting; jämnstarka län
och landsting, kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling,
förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet
inklusive regionsjukvården samt att utgå från befintliga
samverkansmönster.
Förslaget är att indela Sverige i sex nya län och landsting och där tre län
ombildas med start 1 januari 2019.
Norrlands län - Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt
Norrbotten
Svealands län - Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala,
Västmanland och Örebro
Västra Götalands län - Västra Götaland och Värmland’
Ytterligare förslag är att lägga samman Stockholms län och Gotlands
län, Skåne och Blekinge län samt Östergötland, Jönköping, Kalmar och
Kronobergs län. Det finns i delbetänkandet inga konkreta förslag till
indelningsändringar gällande Hallands län utan detta arbete fortsätter.
Kommitténs förslag gällande Västra Götalands län är att Värmlands län
och nuvarande Västra Götalands län läggs samman till ett län den 1
januari 2018. Det nya länet ska benämnas Västra Götalands län.
Landstingen i dessa län läggs samman 1 januari 2019 och benämns
Västra Götalands läns landsting.
Invånarantalet skulle med dagens befolkningsmängd uppgå till ca
1925000 invånare varav 1650 000 bor i Västra Götaland och 275 000
bor i Värmland (2015 års siffror). Västra Götaland har idag 49
kommuner och Värmland har 16, totalt antal kommuner i nya länet blir
65 stycken.
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Kommittén beskriver i delbetänkandet en rad effekter som man
bedömer se vid ett större gemensamt län; bland annat ökad
diversifiering och minskad sårbarhet i näringslivsstrukturen, stark
gemensam resurs i form av Vänern samt ökat utbyte med Norge och
Osloregionen. De två universiteten och de fyra högskolorna är viktiga
aktörer inom regional utveckling, utbildning och forskning. I ett längre
tidsperspektiv är bedömningen att regionförstoring kommer att ske och
att arbetsmarknadsregionerna växer. Det finns flera utmaningar gällande
infrastruktur och en gemensam transportslagsövergripande
planeringsprocess möjliggör stärkt persontrafik- och godstrafik i
triangeln Göteborg - Oslo - Karlstad. En gemensam hälso- sjukvård
skapar förutsättningar för större innovationskraft, forskningssamverkan,
ökad effektivitet och lägre kostnader.
Bakgrund
Regeringen bemyndigade den 2 juli 2015 statsrådet Ardalan Shekarabi
att tillkalla en kommitté med uppgift att föreslå ny indelning av län och
landsting. Samma dag bildades den s.k. Indelningskommittén med
Barbro Holmberg som ordförande och Kent Johansson som vice
ordförande. Indelningskommittén har utifrån sitt kommittédirektiv nu
lagt fram ett delbetänkande och finansdepartementet har bland annat
inbjudit kommuner att svara på remissen. Slutbetänkandet ska
överlämnas till regeringen senast den 31 augusti 2017 för ett
ikraftträdande 2023.
---Beslutsexp: Finansdepartementet
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Dnr MBN 183/2016
Ks 259/2016
Avtal miljösamverkan Grästorps kommun och Lidköpings kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till avtal, samt att
överlämna de budgetmässiga konsekvenserna till budgetberedningen att
beakta i sitt förslag till budget för 2017 samt att redovisning av verksamhet ska ske årligen och skrivas in i avtalet.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Tobias Leverin (C) yrkar att det ska skrivas in i avtalet att det ska ske en
årlig redovisning.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-09-12, § 77
Miljö- och byggnämnden 2016-09-15, § 38
Beslutsunderlag

Avtalsförslag miljötillsyn
Ärendebeskrivning

Under en lång period har kommunen samverkat med Lidköpings kommuns miljökontor. Det har varit mycket värdefullt för kommunen där vi
på ett mycket kostnadseffektivt sätt kunnat sköta kommunens ansvar i
denna myndighetsutövning. Vid en granskning av Lidköpings kommun
utifrån antal ärenden etc. har de kommit fram till att verksamheten de
utför i Grästorps kommun är underfinansierad för deras del.
Grästorps kommun har 2016 en beräknad självfinansieringsgrad på
näst-an 97 procent att jämföra med vad som är normalt i kommunerna
där den ligger på mellan 75-80 procent. De har undersökt Grästorps
andel av verksamheten och kunnat konstatera att Grästorps del i
verksamheten ligger på 10 procent, vilket överensstämmer med
Grästorps andel av be-folkningen i de tre kommuner som
samverkar.(Lidköping, Götene och Grästorp)
Lidköpings kommuns kostnad för miljökontoret är budgeterad till 8 700
tkr 2016. Tio procent av detta innebär en kostnad på 870 tkr. Intäkterna
beräknas till 605 tkr vilket innebär en självfinansieringsgrad på 70 procent. Det nya avtalsförslaget innebär en ökad nettokostnad på ca 200 tkr
för Miljö- och Byggnämndens budget.
---Beslutsexp: Lidköpings kommun
Kommunchef
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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 49-51 Försäljning av bostadstomt
Nr 52
Beviljande av färdtjänst/regionfärdtjänst/riksfärdtjänst
nr. 96-105
Social verksamhet:
Nr 30
Beslut personärenden §§ 145-148
Nr 31
Beslut om Lex Sarah
Nr 32
Beslut om tillfälligt alkoholtillstånd
Nr 33
Bekräftelse av faderskap
Nr 34
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg
Nr 35
Delegationsbeslut vård och omsorg HSL, SoL och LSS
----
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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
16:47 Avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna läsåret 2016/2017
16:48 Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta
förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15
16:49 Kompetenslyft och extratjänster
Stiftelsen Allmänna Barnhuset:
Chans att bli projektområde - barn utsatta för sexuella övergrepp
och/eller våld
Landets brottsofferstödjande verksamheter och medlingsverksamheter:
Kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och för
medling
Länsstyrelsen i Västra Götalands län:
Beslut av länsstyrelsen i Västra Götalands län om strandskydd inom
Alingsås, Dals-Ed, Falköping, Gullspång, Götene, Herrljunga, Kungälv,
Lilla Edet, Mellerud, Mölndal, Orust, Skara, Stenungsund, Tibro,
Tidaholm, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och
Vänersborgs kommuner
Beslut om förordnande om strandskydd i Grästorps kommun
Samordningsförbundet i Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Delårsrapport 2016
Kommunalförbundet Göliska IT:
Delårsrapport 2016
----
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Anmälan av inkomna kurs- och konferensinbjudningar
Kommunstyrelsens beslut

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

Anmäles följande inkomna kurs- och konferensinbjudningar:
Region Kronoberg:
- Socialtjänstens ansvar vid bostadsbrist och hemlöshet - skillnaderna
mellan kommunens skyldighet enligt lagen om mottagande och
ansvaret enligt SoL
- Ny kommunal redovisningslag – en ändamålsenlig kommunal
redovisning
- Strategi för bättre cykelpendling – studiebesök för att ta del av
Köpenhamns cykelstrategi 2025 som ska bli bäst i världen!
Länsstyrelsen i Västra Götalands län:
- Seminarium Sekundärtraumatisering - när samtalet går under huden
- Women and alcohol 2016-11-23
- Integration och nyanländas etablering 2016-10-19
KFi - Kommunforskning i Västsverige:
- KFi-dagen 2016-11-25
Västra Götalandsregionen:
- Konferens – Framtid Västra Götaland
Skolinspektionen:
- Skolinspektionens dag 2016 – med temat ”En skola för alla”
Forum för dataskydd:
- Nordic Privacy Arena konferens 2016-10-24
Kommunakuten AB:
- Personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen inriktning på skolans verksamhet
Synskadades Riksförbund Skaraborg:
- Inbjudan till kampanjfinal 2016-10-15
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