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Plats och tid

Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp 2017-08-14,

kl 13.00 – 16.00

Beslutande
Ordinarie
Kent Larsson (M)
Göran Enström (S)
Per Götell (L)
Kent Hansson (M)
Maria Toll (C)
Svante Classon (C)
Jens Persson (S)

Närvaro/Frånvaro
N/F Tjänstgörande ersättare
N
N
N
N
F
N
N

Paragrafer
Övriga
deltagande

Mattias Svensson, teknisk chef
Osman Biberic, nämndsekreterare
Ingrid Everhag, kommunsekreterare/kommunjurist

Utses att justera

Göran Enström (S)

46 - 61
46 - 61
48 - 57

Tid och plats för
justering
Medborgarkontoret, 2017-08-21, kl 09.00
Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Osman Biberic

Paragrafer 46 - 61

Kent Larsson (M)
Göran Enström (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2017-08-14

Anslaget sätts upp

2017-08-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Grästorp

Underskrift

Anslaget tas ner

2017-09-12

Osman Biberic
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Au § 46

Dnr 9/2017

Redovisning av synpunktshanteringen
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att godkänna redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Inkomna synpunkter
Ärendebeskrivning

Kommunledningsgruppen har beslutat om synpunktshantering i
Grästorps kommun. Inkomna synpunkter ska redovisas två gånger om
året till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet har vid samtliga sammanträden en redovisning av
nyinkomna synpunkter till Grästorps kommun. Vid dagens sammanträde redovisas ärende 89-99.
----
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Au § 47

Dnr 23/2017

Pågående och planerade investeringsprojekt
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att lägga informationen om pågående och
planerade investeringsprojekt till handlingarna.
Beslutsunderlag

Projektavstämning 2017-07-24
Ärendebeskrivning

Tekniske chefen redovisar pågående och planerade investeringsobjekt.
----

Beslutsexp:
Teknisk verksamhet
Teknisk chef
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Au § 48

Dnr 279/2017

Policy för social ekonomi i Grästorps kommun
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendets tidigare behandling

Antagandebeslut – Kommunfullmäktige 2009-10-01, § 67
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Policydokument för social ekonomi
Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-14, § 48, beslutades om
en plan för revidering av kommunens styrdokument. Planen omfattar
samtliga kommunala styrdokument och sträcker sig över mandatperioden 2015-2018.
En mall har tagits fram för att skapa en gemensam, kommunövergripande, struktur för kommunens styrdokument.
Vid allmänna utskottets sammanträde 2017-08-14 diskuteras Policy för
social ekonomi inför kommande revidering.
----

Beslutsexp:
Diariet
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Au § 49

Dnr 52/2017

Medborgarförslag med innehåll utanför kommunfullmäktiges arbetsområde
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2017-02-20, § 12
Kommunstyrelsen 2017-03-08, § 50
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ärendebeskrivning

På det vis arbetsordningen för Grästorps kommuns kommunfullmäktige
är utformad framstår det som självklart att ärendet ska avgöras slutligt i
kommunfullmäktige, men det är inte heller i strid med arbetsordningen
om fullmäktige överlåter beslutandet i vissa fall till kommunstyrelsen.
Att låta den här typen av ärenden behandlas slutligt av kommunstyrelsen skulle kunna vara en god idé. Arbetsordningen medger inte heller
någon närvarorätt för förslagsställaren hos kommunstyrelsen vid slutbehandling – den rätten finns bara hos fullmäktige.
Ett beslut om att ärendet ska behandlas slutligt av kommunstyrelsen tas
med fördel på det sammanträde då medborgarförslaget anmäls. Det är
möjligt att lägga förslag även i här aktuellt fall att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att överlåta till styrelsen att besluta i ärendet
som har väckts genom medborgarförslag, men det framstår som något
omständligt. Dock är det något att tänka på i framtida fall.
Det finns inte några hinder i kommunallagen att ändra arbetsordningen
på så vis att den som ställer ett medborgarförslag inte längre har rätt att
yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.
Ytterligare en möjlighet finns för det fall att kommunfullmäktige inte vill
avgöra ett medborgarförslag slutligt, och den möjligheten framgår av 5
kap 33 § Kommunallagen: När medborgarförslaget blivit ett år, kan det
avskrivas från vidare handläggning.
---Beslutsexp:
Diariet
Kommunstyrelsen
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Dnr 357/2016

Au § 50

Svar på motion om att göra landsbygden mer attraktiv
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige, 2016-12-12, § 123
Kommunstyrelsen 2017-02-01, § 17
Beslutsunderlag

Motion
Ärendebeskrivning

Centerpartiet har kommit in med en motion om att göra landsbygden
mer attraktiv
Sammanfattningsvis yrkas att
- undersöka möjligheterna att samordna arbetet med att inventera enskilda avlopp och med arbetet att inventering av ödetomter och förfallna tomter i syfte att får en klar bild över situationen i kommunen,
- medvetandegöra myndigheter om det växande problemet och
därigenom bidra till att på sikt förstärka lagstiftningen inom området,
- undersöka möjligheter till samverkan med intresseorganisationer, exempelvis LRF, som referensgrupp och kompetens kring
markägarfrågor och
- undersöka möjligheten att använda kommunala bolag och verksamheter, exempelvis Arbetsmarknadsenheten, för att iordningställa fastigheter enligt den modell som utvärderas i Vara kommun.
Förvaltningen har gjort en analys av frågan och kommit fram till att
förslaget ligger i linje med det som redan görs eller är planerat att göras, alternativt borde göras gällande inventeringen av ödetomter:
-

Ett samarbete med inventering enskilda avlopp kan vara ett sätt att
spara resurser och förutsättningarna för detta bör undersökas.
Landsbygdsutvecklaren har deltagit aktivt i landsbygdsnätverk och
planerar att fortsätta att göra detta för att lyfta denna och andra frågor hos berörda myndigheter.
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-

I landsbygdsrådet som startats upp bjuds olika intresseorganisationer in och dessutom har landsbygdsutvecklaren talat vid LRF:s
årsmöte våren 2017. Ett fortsatt arbete med att utreda möjligheten
att involvera dessa organisationer bör göras.
---Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 51

Dnr 45/2017

Regler för bidrag till enskilda vägar
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att anta Regler för kommunalt underhållsbidrag till enskilda vägar samt att tidigare gällande Bidragsregler för
enskilda vägar upphör att gälla.
Beslutsunderlag

Förslag till Regler för kommunalt underhållsbidrag till enskilda vägar
Grästorps kommun gällande Bidragsregler för enskilda vägar
Exempel från andra kommuners motsvarande stöd
Ärendebeskrivning

De bidragsregler för enskilda vägar som i dagsläget är gällande är av
äldre datum och det är nödvändigt att anta nya regler.
Vid allmänna utskottets sammanträde 2017-02-20 och 2017-03-13 beslutades att återremittera ärendet till verksamheten. Allmänna utskottets
ledamöter önskade att teknisk verksamhets förslag till regler för bidrag
till enskilda vägar kunde göras enklare. Förvaltningen har i förslaget bearbetat och förenklat reglerna.
I dagsläget är den kommunala kostnaden för bidrag till enskilda vägar
som inte omfattas av statligt bidrag 84 978 kr (för 2017). Om förslaget
antas kan kostnaden istället bli ca 191 000 kr per år. Det förutsätter
dock att alla bidragsberättigade ansöker om bidraget.
---Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 52

Dnr 253/2017

Riktlinjer för tomtförsäljning
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna och reviderade riktlinjer för tomtförsäljning.
Beslutsunderlag

Förslag till nya riktlinjer
Tidigare riktlinjer
Riktlinjer för Skogsgläntan
Riktlinjer för Brännebacka
Exempel från andra kommuners motsvarande riktlinjer
Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-14, § 48, beslutades om
en plan för revidering av kommunens styrdokument. Planen omfattar
samtliga kommunala styrdokument och sträcker sig över mandatperioden 2015-2018.
En mall har tagits fram för att skapa en gemensam, kommunövergripande, struktur för kommunen styrdokument.
Grästorps kommun uppger på sin hemsida att det inte finns någon
tomtkö. Det är dock ett faktum att flera personer ibland är intresserade
av samma tomt och att de därför placeras i en ”intressentkö”. Det finns
ett behov av nya riktlinjer som gör det tydligt både för förvaltning och
intressenter vad som gäller. Det är också av vikt att regler för tomtkö
finns den dag köptrycket ökar.
Förvaltningen föreslår också en höjning av den administrativa avgiften
från 5 000 kr till 10 000 kr, för det fall att en köpare inte fullföljer köpet.
Tidigare ”regler för försäljning och fördelning av tomter för småhusbebyggelse” verkar inte ha tillämpats i praktiken på en längre tid. Det finns
också speciella regler som antagits särskilt för Brännebacka (Ks 090421,
§ 78) och Skogsgläntan (Ks 141127, § 241). Reglerna finns inte tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida, men det är ändå bra om
gamla regler på ett tydligt sätt upphävs genom beslut, om inte annat för
att undvika förvirring i framtiden. Kommunstyrelsens beslut om Skogs-
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gläntan innefattar beslut om tomtpris för området. Detta pris bör kvarstå, varför förslaget inte innefattar upphävande av det beslutet (Ks
141127, § 241).
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 53

Dnr 211/2017

Nya tomtpriser
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att höja tomtpriserna för alla kommunens tomter
till 140 kronor per kvadratmeter. Det nya priset ska gälla från och med
2018-01-01.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2017-05-08, § 32
Allmänna utskottet 2017-05-29, § 40
Kommunstyrelsen 2017-05-24, § 135 (bordläggning)
Kommunstyrelsen 2017-06-14, § 147
Beslutsunderlag

Tomtpriser i närliggande kommuner.
Ärendebeskrivning

Det nuvarande priset per kvadratmeter är grundat i ett beslut som är taget år 2002. På Allmänna utskottets sammanträde 2017-05-08 såg utskottet ett behov av att ta fram nya tomtpriser. 2017-06-14 gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram nya tomtpriser. Utöver
nya tomtpriser kommer förvaltningen även ge förslag till mindre ändringar i regelsystemet för intressentkön.
Utgångspunkten är att Grästorps kommun fortfarande ska ha billiga
tomter efter prishöjningen. Trycket på kommunens nuvarande tomter
har varit stort och förvaltningen vill ha fortsatt stort intresse för kommunens tomter även i framtiden. Det ligger i kommunens intresse att
växa och då måste det erbjudas bra tomter till bra priser.
Förvaltningen bedömer att kommunen kan behålla ett stort tryck på
tomter trots en prishöjning. Grästorp ligger i ett bra läge där man har
bra pendlingsavstånd till närliggande kommuner så som Trollhättan och
Lidköping vilket innebär att man kan bo i Grästorp men jobba i någon
närliggande kommun.
Därför föreslår förvaltningen en prishöjning från 100 kr/kvm till 140
kr/kvm för de tomter där VA-anslutning ej ingår. För de tomter där
VA-anslutning kommer ingå föreslår förvaltningen en prishöjning från
199 000 till 280 000 kr. Detta förutsätter att de nya tomterna blir ungefär jämbördigt stora som tomterna på Brännebacka (~1200 kvm). Om
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de nya priserna antas kommer tomterna i kommunen fortfarande vara
billigare än tomterna i Vara-, Trollhättans- och Lidköpings kommun.
Enbart Essungas kommun kommer ha billigare tomter vilket de även
har i dagsläget.
När det kommer till industritomterna föreslår förvaltningen att kommunen behåller nuvarande pris som säger att priset är förhandlingsbart
men att utgångspunkten är 15 kr/kvm. Det ligger i kommunens intresse
att växa och skapa arbetstillfällen och då måste vi kunna erbjuda bra
tomtpriser till potentiella industrier och liknande verksamheter. Den
summan som kommunen förlorar på att inte höja priset kommer kommunen få igen på sikt genom bland annat skatteintäkter.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen,
Teknisk chef, Mattias Svensson
Kommunchef, Linda Esseholt
Nämndsekreterare Osman Biberic
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Au § 54

Dnr 262/2017

Revidering av arkivreglemente
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta revideringen av arkivreglementet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 1996-05-30, § 40
Kommunfullmäktige 2011-12-15
Beslutsunderlag

Förslag till Arkivreglemente
Nu gällande arkivreglemente
Ärendebeskrivning

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS
1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Grästorps kommun ett särskilt, meddelat med
stöd av 16 § arkivlagen
Arkivreglementet stämmer med Riksarkivets allmänna råd om arkivreglemente för kommuner (RA-FS 1995:3)
I nuvarande arkivreglemente ingår även kommentarer ur RA-FS:1995:3.
I nya förslaget till arkivreglemente hänvisas enbart till RA-FS 1995:3, där
kommentarerna ingår.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 55

Dnr 254/2017

Riktlinjer mot muta och bestickning
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta [det
reviderade] förslaget till riktlinjer mot muta och tagande av muta.
Beslutsunderlag

Reviderat förslag till riktlinjer mot muta och bestickning
Ärendebeskrivning

Anställda i Grästorps kommun har ett stort ansvar för att hantera kommunens pengar på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Kommunen förvaltar invånarnas skattemedel och ska omsätta dessa skatteintäkter till verksamhet för kommunens och invånarnas bästa.
Ett ledarskap som tydligt tar avstånd från korruptionsliknande företeelser är viktiga förebyggande faktorer. Syftet är att undvika att anställda
och förtroendevalda ska riskera att hamna i tacksamhetsskuld eller ingå
en osund vänskapsrelation.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 56

Dnr 272/2017

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att
föreslå kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet för kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling

Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2016-10-17, § 69. Förändringen som gjordes då var att en insynsplats i kommunstyrelsen infördes i reglementets § 51.
Beslutsunderlag

Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

I kommunstyrelsens reglemente saknas uppdrag från kommunfullmäktige angående handläggning och tillsyn av tobaksförsäljning enligt tobakslagen och beslut i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.
Förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente innehåller förtydliganden i dessa avseenden.
Efter samråd med andra kommunjurister i Västra Götalandsregionen
föreslås också ett förytligande gällande kommunstyrelsens uppsynsplikt.
Skrivningen innebär inte någon ändring i sak.
Vidare har mindre redaktionella ändringar gjorts för att reglementets
struktur ska vara densamma genom hela dokumentet. Lagar har skrivits
ut med hela sitt namn. Förslag till förändringar är markerade i rött i förslaget.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-14

Allmänna utskottet

Sidan 18 av 24

Au § 57

Dnr 273/2017

Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att skicka förslaget till revidering av reglemente till miljö- och byggnämnden för remiss.
Ärendets tidigare behandling

Reglementet är reviderat av kommunfullmäktige 2014-02-20, § 4, att gälla
från och med 2015-01-01.
Beslutsunderlag

Förslag, reglemente för miljö- och byggnämnden.
Ärendebeskrivning

Grästorps kommun har en organisation som innebär att det finns en
kommunstyrelse och utskott, som har ledningsansvaret, samt en myndighetsnämnd för miljö- och byggfrågor. I kommunstyrelsen fattas alla
beslut med undantag av dem som fattas i myndighetsnämnden. Det är
bara kommunstyrelsen som kan överlämna förslag till kommunfullmäktige och ge kommunens gemensamma förvaltning uppdrag (se kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-29, § 25).
Till största delen innebär revideringen en uppdatering av reglementet till
kommunens grafiska profil och en anpassning till den mall för styrdokument som tagits fram 2015.
Vidare har språkliga moderniseringar gjorts, t.ex. att ”skall” blivit ”ska”.
Kommunstyrelsens reglemente har fått stå som förebild till Miljö- och
byggnämndens reglemente – det ska synas att det är två nämnder i
samma kommun och de bör hålla samma systematik. Det innebär att
antalet paragrafer har blivit fler i miljö- och byggnämndens reglemente,
trots att det inte blivit fler regler. Förändringar är markerade med rött i
förslaget, förutom vad gäller indelningen i §§.
Under rubriken Sakområde (7 §) finns förslag om att miljö- och byggnämnden ska utse ett personuppgiftsombud. En förändring har då gjort
gentemot tidigare, eftersom det tidigare angetts att nämnden ska ”utse
ett personuppgiftsbiträde”. När en personuppgiftsansvarig skriver avtal
om t.ex. ett datasystem där personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvariga skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med företaget
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som tar hand om personuppgifterna åt kommunen. Det innebär dock
inte att ett personuppgiftsbiträde ”utses”. Däremot kan det vara bra om
ett personuppgiftsombud utses av nämnden, främst för att miljö- och
byggnämnden ska få ordning på sin hantering av personuppgifter inför
att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2017. En uppdatering av reglementet behöver göras inför detta, för då kommer det vara
obligatoriskt för nämnden att ha ett dataskyddsombud. Det är dock en
senare fråga.
Eftersom Miljö- och byggnämndens reglemente tidigare inte innehållit
en bestämmelse om att nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande – samtidigt som det funnits en bestämmelse om hur situationen
ska hanteras om ordförande inte kan tjänstgöra – har ett förtydligande
gjorts angående ordförandeskapet i paragrafen om Sammansättning (14 §)
. Någon förändring av nuvarande ordning är inte avsedd.
Under rubriken Kallelse (17 §) har tillägg gjorts om att kallelse skickas
elektroniskt, eftersom samma skrivning finns i kommunstyrelsens reglemente och ordningen är det faktiska förfaringssättet även hos miljö- och
byggnämnden.
En förändring har även gjorts vad gäller situationen när varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde. Tidigare angavs
att den till åldern äldste ledamoten skulle kalla till sammanträde – samtidigt som andra regler angav att den till tjänstgöringstiden ”äldste” ledamoten skulle tjänstgöra som ordförande på sammanträdet. Det får förmodas att avsikten aldrig varit att två olika personer ska kalla till, respektive leda, sammanträdet.
Under rubriken Delgivning (22 §) har ett tillägg gjorts angående vem som
är behörig att motta delgivning å miljö- och byggnämndens vägnar, eftersom en sådan reglering tidigare saknats.
Reglementet föreslås börja gälla omedelbart, då förändringarna inte kräver någon omställning från förvaltningen.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
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Au § 58

Dnr 56/2017

Cykelväg Mjölån
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionen
med Trafikverket ang. alternativ 1.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2017-05-08, § 33
Kommunstyrelsen 2017-05-24, § 95
Beslutsunderlag

Skrivelse från Trafikverket angående gång- och cykelväg på bro från väg
2561, Grästorps kommun.
Ärendebeskrivning

Efter inkommen skrivelse från Trafikverket och kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj så fick förvaltningen i
uppdrag att fortsätta diskussionen med Trafikverket om
vad/vilka möjligheter till samverkan angående GC-väg över
Mjölån i samband med Trafikverkets renovering av bron
och deras kommande projekt med omdragning av väg 47.
Den 22 juni hade Teknisk chef ett möte med Trafikverket
där det framkom 3 möjliga alternativ att samordna kommande arbete.
Alternativ 1 är att Trafikverket i samband med renoveringen av bron även breddar densamma så att även gång
och cykeltrafik inkluderas i bredden på bron. Detta alternativ medför inga kostnader för Grästorps kommun, men
kommande anslutning av GC-vägen till bron måste då
Grästorps kommun planera och bereda budget och utförande för.
Alternativ 2 är att Trafikverket står för allt arbete med att få
med en GC-väg över Mjölån och att Grästorps kommun
skriver ett medfinasieringsavtal med Trafikverket.
Alternativ 3 är att Grästorps kommun ser över möjligheten
av att hitta en alternativ placering av en bro/övergång över
Mjölån och således kan Trafikverket genomföra sina åtgärder utan Grästorps kommuns inblandning.
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Au § 59

Dnr 201/2017

Remissvar, yttrande över SOU 2017:39, ny dataskyddslag
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att
yttra sig över betänkandet SOU 2017:39, Ny dataskyddslag, enligt ärendebeskrivningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Remissvar, yttrande över betänkande SOU 2017:39, Ny
dataskyddslag
Ärendebeskrivning

Grästorps kommun har fått tillfälle att lämna synpunkter på det betänkande som anges i rubriken. I de delar som yttrandet är begränsat till får
Grästorps kommun föra fram följande:
Barns samtycke som rättslig grund (kapitel 9)
Enligt artikel 8:1 i EU:s dataskyddsförordning krävs vårdnadshavares
samtycke eller dennes godkännande av barnets samtycke för att barns
samtycke ska utgöra en rättslig grund för personuppgiftsbehandling vid
erbjudande av vissa typer av tjänster direkt till barn under 16 år. Förordningen tillåter att en lägre åldersgräns än 16 år föreskrivs i medlemsländerna, under förutsättning at denna ålder inte är lägre än 13 år. Utredningen föreslår en åldersgräns på 13 år.
Enligt dataskyddsförordningen är utgångspunkten att åldersgränsen ska
vara 16 år. Grästorps kommuns bedömer att utredningen inte har presenterat väl underbyggda skäl för att avvika från förordningens åldersgräns.
Så länge det inte finns skäl att avvika från den högre åldersgränsen, ställer
sig Grästorps kommun frågande till om den presenterade utredningen
verkligen ger anledning till en avvikelse från 16-årsgränsen.
Viktigt allmänt intresse (kapitel 10.6)
Grästorps kommun ställer sig bakom förslaget om en särskild myndighetsreglering och anser att förslaget är väl motiverat.
I övrigt avstår Grästorps kommun från att yttra sig.
---Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Dnr 278/2017

Au § 60
Konsekvensbeskrivning budget 2017
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att skicka förklaringen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Konsekvensbeskrivning budget 2017 teknisk verksamhet,
daterad 2017-07-28
Kommunstyrelsens protokoll från den 14 juni, § 146
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i sitt sammanträde den 14 juni
2017 att ge förvaltningen i uppdrag att se över ekonomin
och i största mån minimera de redovisade avvikelserna hos
respektive verksamhet. Detta efter redovisad kommunövergripande prognos på + 1232 tkr vilket är 6831 tkr sämre
än budget.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Dnr 284/2017

Au § 61
Provisoriska omklädningsbodar bollhall
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att ombudgetera 300 tkr ur ospecificerade investeringar i
enlighet med liggande förslag och samtidigt reda ut några
detaljer på vägen.
Beslutsunderlag

Detta ärendeunderlag samt muntlig information på mötet.
Ärendebeskrivning

I samband med projekt förskolan Backen så används Lunneviskolans
gymnastiksal som ersättningslokal och kan inte under projektet användas till skolgymnastik samt uthyrning till kvällsträningar m.m. Under
skoltid så fungerar schemaläggning m.m. genom att Lunneviskolan nyttjar bollhall och äventyrshall samt tillhörande omklädningsrum. Däremot
uppstår en avsaknad av omklädningsmöjligheter då kvällsaktiviteter har
flyttats till bollhall och äventyrshall. Halltider för aktiviteter fungerar och
går att lösa men omklädningsmöjligheterna fungerar inte och är begränsade med befintligt utbud.
Med bakgrund till detta ser vi att 2 provisoriska omklädningsrum inkl.
dusch och toalett är lösningen på denna problematik under tiden då
Lunnevi
skolans gymnastiksal används som ersättningslokal för projektet.
En ytterligare möjlighet är att inte hyra ut eller minska möjligheterna till
tider i äventyrshallen till kvällsaktiviteter (de som tidigare ägt rum i Lunneviskolans gymnastiksal) och således är behovet av omklädningsrum
borta.
Förslag till finansiering:

300 tkr ur ospecificerade investeringsbudget.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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