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Plats och tid

Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp 2016-05-25, kl 13.00

– 17.05 Ajournering 14.35 - 14.45.
Beslutande
Närvaro/Frånvaro
Ordinarie
N/F Tjänstgörande ersättare
Kent Larsson (M)
N
Tobias Leverin (C)
N
Jens Persson (S)
N
Carina Torpenberg (M)
F Monia Persson (M) Jäv § 95
Eva Tengeland (M)
F Karin Wulcan (M)
Kent Hansson (M)
N
Maria Toll (C)
N
Svante Classon (C)
F Johanna Ekekrantz (C) Jäv § 95
Dag Hardyson (L)
F Per Götell (L) §§ 94-102, Jäv § 95
Tobias Svensson (S)
F Kristina Eriksson (S)
N §§ 94 - 133
Göran Enström (S)
N
Magnus Harjapää (SD)
N
Övriga
deltagande

Julia Leonsson, sekreterare
Ove Johansson, kommunchef
Linda Esseholt, skolchef
Hans Ekensskär, socialchef
Mattias Svensson, teknisk chef
Sven Karlsson, ekonomichef
Kajsa Forsell, enhetschef kultur och fritid
Karin Lyberg, bibliotekarie
Carina Arvidsson, MAS
Pia Gidensmed, 1:e socialsekreterare

Utses att justera
Tid och plats för
justering

Kent Hansson (M)

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
94-136
94-128
94-136
94-136
94-136
94-136
94-96
94-96
100-101
101-102

Medborgarkontoret, 2016-06-01, kl 09.00

Julia Leonsson
Ordförande
Kent Larsson (M)
Justerande
Kent Hansson (M)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-25

Anslaget sätts upp

2016-06-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Grästorp

Anslaget tas ner

2016-06-25

Underskrift
Julia Leonsson

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-25

Kommunstyrelsen

Sidan 3 av 67

Innehållsförteckning

§

Ärende

94

Information om medborgarskapsceremoni

95

Revidering av regler för föreningsstöd

96

Revidering av biblioteksplan

97

Uppföljning krisberedskap

98

Rapport och protokoll från utskotten

99

Rapport från kommunala samverkansorganisationer

100

Tertialrapport 1 verksamhet/ekonomi

101

Förslag om ändring av uppdragsbeskrivningen gällande Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Grästorps kommun

102

Ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan
de fått beslut avseende asylansökan

103

Budgetramar 2017 och inriktning av verksamhetsomfattning
2018-2019

104

Investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019

105

Samordnad säkerhetssamordnarfunktion i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Organiserade under
Räddningsnämnden Västra Skaraborg

106

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

107

Policy om intern kontroll

108

Policy för kommunens förhållande till det lokala näringslivet

109

Investeringspolicy

110

Revidering av reglemente för krisledningsnämnd

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-25

Kommunstyrelsen

Sidan 4 av 67

111

Svar på medborgarförslag om upplåtande av kommunal
mark för att bygga marknära boende

112

Svar på medborgarförslag om att minska trafik på Smultronvägen

113

Svar på motion om miljösamordnare till Grästorps kommun

114

Svar motion om öppettider på återvinningscentralen

115

Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst

116

Revisionsberättelse 2015 Tolkförmedling Väst

117

Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet

118

Revisionsberättelse 2015 Samordningsförbundet

119

Trafikövervakning i Grästorp

120

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Västra
Skaraborg

121

Förstudie om centrumutveckling

122

Översiktsplan – utställningshandling

123

Detaljplan Grästorps Äpplet 1

124

Lekutrustning badet

125

Remiss av förslag till valkretsindelning

126

Kulturpris 2016

127

Ungdomsledarpris 2016

128

Miljövårdspris 2016

129

Svar på revisionsrapport Bokslutsgranskning 2015

130

Medborgarförslag om cykelväg som följer nya sträckningen
för tunga fordon

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-25

Kommunstyrelsen

Sidan 5 av 67

131

Motion angående informationsskylt vid rastplats Viggen

132

Motion om att investera i laddstationer för elbilar

133

Motion om fritidskort till unga under 18 år

134

Anmälan av delegationsbeslut

135

Anmälan av inkomna skrivelser

136

Anmälan av inkomna kurs- och konferensinbjudningar

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-25

Kommunstyrelsen

Sidan 6 av 67

Ks § 94
Information om medborgarskapsceremoni
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Under 2015 gjordes vissa förändringar i Lagen om svenskt
medborgarskap. Det innebär bland annat att kommunen minst en gång
per ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla de
nya svenska medborgarnas medborgarskap och markera
medborgarskapets betydelse.
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 informerar kultur- och
fritidschef Kajsa Forsell om den ceremoni som kommer att hållas 201606-06.
----
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Ks § 95

Dnr 85/2016

Revidering av regler för föreningsstöd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till regler för föreningsstöd med förändringarna
-

att meningen ”bedriver sin verksamhet inom kommunen” stryks ur
reglementet

-

att meningen om deltagande vid ordföranderåd skrivs om så att det
står ”deltar vid kommunens ordföranderåd”

-

att ordet ”förlustgaranti” byts ut till ”förlusttäckning till ett visst belopp”

Jäv

Johanna Ekekrantz (C), Monia Persson (M) och Per Götell (L) lämnar
rummet på grund av jäv i frågan och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet eller i beslutet.
Ärendets tidigare behandling

Bildningsutskottet 2016-03-15, § 28
Bildningsutskottet 2016-05-10, § 34
Beslutsunderlag

Förslag till regler för föreningsstöd
Ärendebeskrivning

På bildningsutskottets sammanträde 2015-12-08, § 109 beslutades om
fördelning av föreningsstöd 2016. När förloppet nu är avslutat passar
det bra att se över reglementet inför årets ansökningsprocess. På
bildningsutskottets sammanträde 2016-03-15, § 28 diskuterade
ledamöterna tillsammans med kultur- och fritidschef Kajsa Forsell sina
tankar och synpunkter på hur processen fungerat.
Vid dagens sammanträde föredrar med kultur- och fritidschef Kajsa
Forsell förslag till reviderade regler för föreningsstöd.
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Ks § 96

Dnr 301/2015

Revidering av biblioteksplan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslag till biblioteksplan för
att se över strukturen och göra den mer lättläst.
Ärendets tidigare behandling

Bildningsutskottet 2015-09-15, § 66
Kommunstyrelsen 2015-09-30, § 2016
Bildningsutskottet 2016-05-10, § 35
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.
Kultur- och fritidschef Kajsa Forsell och bibliotekarie Karin Lyberg
föredrar förslag till ny biblioteksplan. Diskussion uppstår om
biblioteksplanen kan göras mer lättläst för en person som inte är insatt i
ämnet.
----

Beslutsexp: Bildningsverksamheten
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Ks § 97

Dnr 107/2016

Uppföljning krisberedskap
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag

Beslut efter uppföljning av krisberedskap, Länsstyrelsen
Anteckningar vid länsstyrelsens besök i Grästorp
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av Grästorps kommuns arbete
enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Länsstyrelsen ska följa upp kommunernas tillämpning av LEH. Syftet
med lagen är att kommunerna ska vidta åtgärder för att minska
sårbarheten i sin verksamhet och för att skapa en god förmåga att
hantera krissituationer. Enligt 2 kap. 9 § ska kommunen hålla
Länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som vidtagits och hur
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.
Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska
relevant dokumentation samt genom ett uppföljningsbesök i Grästorps
kommun onsdagen den 24 februari 2016.
----

Beslutsexp: Diariet
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Ks § 98
Rapport och protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Protokoll Au 160509
Protokoll Bu 160510
Protokoll Su 160510
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
2016-05-09, bildningsutskottet 2016-05-10 och sociala utskottet 201605-10.
Allmänna utskottet: Inget att rapportera utöver de ärenden som
återfinns på kommunstyrelsens dagordning.
Bildningsutskottet: Verksamheten har inlett ett arbete med
kvalitetsuppföljning där kommuners mål och skolans nationella mål
sammanfogas. Verksamheten håller på att genomföra en
omorganisation och Linda Edling är anställd som ny förskolechef efter
Marlene Wendt. Bildningsutskottet kommer att jobba mer i Stratsys
under sina sammanträden för att följa verksamheten.
Sociala utskottet: Flera ärenden återfinns på kommunstyrelsens
dagordning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en
inspektion på ett HVB-hem som kommer att resultera i en skriftlig
rapport till kommunen. Kommunchef Ove Johansson har överklagat
sociala utskottets beslut om avslag på ansökan om alkoholtillstånd för
Kulturkaféet. Kommunchefen menar att sociala utskottet blandat ihop
sin myndighetsutövning med kommunala riktlinjer och policy som bara
kommunstyrelse och fullmäktige kan besluta om.
---______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ks § 99
Rapport från kommunala samverkansorganisationer
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informeras kommunstyrelsen om arbetet i olika
kommunala samverkansorganisationer.
• Kommunstyrelsens råd
- BRÅ – Det har genomförts dialogmöten med polisen.
- Ungdomsråd – Förra mötet deltog polisen för att föra en
dialog med ungdomarna om trygghet. De tankar som lyftes
har resulterat i ett antal åtgärder.
• NSG – Näringslivssamverkan Grästorp – Sofia Jessen är ny
näringslivsutvecklare och landsbygdsutvecklare. I dagarna har resultatet
från Svenskt näringslivs enkät om kommunernas näringslivsklimat
presenterats. Grästorps kommun har ett bättre resultat än föregående år
och är enligt resultatet bäst i Skaraborg.
• Skaraborgs kommunalförbund – Kommunstyrelsen har tidigare
informerats om en gymnasieutredning. Det har varit många idéer som
diskuterats och sedan förkastats under utredningens gång. Det som
återstår är tanken om ett intagningskansli, översyn av prislistan och
samverkan kring vuxenutbildningen.
• Tolkförmedling Väst – Ekonomin ser bra ut men det är oroligt i
organisationen. Direktören kommer att avgå.
• Göliska It – Kommer en ny dataskyddsförordning som kräver ett
omfattande arbete. Priset på olika tjänster i tjänsteportföljen har blivit
något lägre.
• Trygga Hem – Årsstämma kommer hållas veckan 22. Ekonomin är
under kontroll. Det finns en ledig lägenhet på trygghetsboendet.
Försenade inglasade balkonger kommer eventuellt ge en
hyreskompensation som Trygga Hem kommer återkräva från
byggföretaget. Invigning av trygghetsboendet kommer hållas efter
sommaren.
• V6 – De sex samverkanskommunerna i västra Skaraborg – Trollhättan
stad deltog vid förra mötet och där diskuterades besöksnäringen med
mera.
• Position Väst – Avtal har tecknats med Business Sweden som jobbar
globalt med att få etableringar till Västsverige.
• Vänersamverkan – Senaste mötet var positivt med en ny
verksamhetsledare på plats. I framtiden kommer möten som gäller
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Ks § 99 forts.
Vänern att hållas samlade under två dagar på våren och två dagar på
hösten.
• Hunneberg – Bergagårdsstiftelsen – Samtliga kommunalråd har haft
ett möte. Länsstyrelsen efterfrågar ett samlat grepp kring Hunneberg
från de tre kommunerna eftersom det finns speciella skyddsområden.
Med anledning av detta kommer en gemensam avsiktsförklaring att tas
fram där även en varsam utveckling av besöksnäringen i området ingår.
• Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps kommun
– Förbundschef Ann Kickeus besöker kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
• FSF – Förenade småkommuners försäkrings aktiebolag – Årsstämma
har hållits i Ödeshög. Det ekonomiska läget är tufft och medlemmarna
kommer troligen behöva gå in med pengar i aktiekapital. Ett förslag om
att gå samman med andra försäkringsaktiebolag ska utredas.
----
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Ks § 100

Dnr 93/2016

Tertialrapport 1 verksamhet/ekonomi
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
tertialrapport 1 samt budgetuppföljningen t o m april 2016.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-05-09, § 36
Bildningsutskottet 2016-05-10, § 32
Sociala utskottet 2016-05-10, § 80
Miljö- och byggnämnden 2016-05-12, § 27
Beslutsunderlag

Kommunövergripande tertialrapport (T1) 2016
Ekonomi och budgetuppföljning, januari-april.
Ärendebeskrivning

Grästorps styrmodell innehåller ett systematiskt arbetssätt för planering,
uppföljning och rapportering av prioriterade mål i kommunen. Dialogen
mellan förtroendevalda och tjänstemän och mellan medarbetare och
chefer är en förutsättning att förtroendevalda ska få en bra
återrapportering.
För att förbättra dialogen och uppföljningen så prövas det en ny process
i hela kommunen för tertial 1 2016. Verksamhetsuppföljning skedde
direkt i Stratsys på utskottens sammanträden. En kommunövergripande
tertialrapport 1 sammanställdes därefter och redovisas för
kommunstyrelsen. Tertialrapporten omfattar perioden januari till och
med april.
Tyvärr finns det i princip inga resultat att redovisa i den här
tertialrapporten. Så gott som alla mått står oförändrade sedan
årsrapporten. Vi koncentrerar därför rapporten på de aktiviteter som
verksamheterna genomfört för att behålla eller förbättra de goda
resultaten som årsberättelsen redovisade.
Kommunstyrelsens uppföljning av kommunens ekonomi sker
månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska
utfallet i förhållande till budget samt avvikelser jämfört med föregående
månad. Rapporten innehåller uppföljning av verksamheten,
avvikelserapport med en prognos över beräknad årsavvikelse i
förhållande till fastställd budget sammanställd i en resultat- och
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Ks § 100 forts.
finansieringsbudget. Vidare redovisas en sammanställning över
investeringsverksamheten till och med april månad.
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Ks § 101

Dnr 144/2016

Förslag om ändring av uppdragsbeskrivningen gällande Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Grästorps kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ändra i nuvarande uppdragsbeskrivning
för LOV så att valfrihet att välja utförare i hemtjänst enbart omfattar
serviceinsatser. Ändringen skall gälla fr.o.m. och med 2016-06-01.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2016-05-10, § 84
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Uppdragsbeskrivning LOV
Ärendebeskrivning

Under de år som Grästorp haft LOV har tre utförare varit aktuella. Idag
finns ingen godkänd utförare då samtliga tidigare utförare valt att ta
tillbaka sina ansökningar.
Erfarenheterna under de aktuella åren med valfrihet i hemtjänsten i
Grästorps kommun visar på svårigheter för små utförare att
tillhandahålla både service- och omvårdnadsinsatser. Utförare som
enbart tillhandahåller serviceinsatser som inte kräver
omvårdnadskompetens hos utförarens personal vilket kan generera en
lägre ersättning till externa utförare.
Utifrån att en arbetsgrupp inom kommun i början av år 2016 börjat se
över LOV-underlagen har inriktningen på valfriheten diskuterats.
Arbetsgruppens bedömning är att Grästorps kommun fortsättningsvis
bara bör erbjuda valfrihet i hemtjänsten gällande serviceinsatser.
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Perspektiv

Ja

Barn
Hälsa

Nej

Neutralt

Kommentar

X
X

Miljö
Jämställdhet
/Likabehandling
Trygghet

Lagen om valfrihet kan bidra till ett större
brukarinflytande och möjlighet att påverka i
de insatser som ges
X
X

X

Det är viktigt att kommunen kan säkerställa
tryggheten för vårdtagarna och garantera att
godkända utförare har erforderlig kompetens.

----

Beslutsexp: Social verksamhet
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Dnr 163/2016

Ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan de fått beslut
avseende asylansökan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att om den unge som inför 18-årsdagen bedöms ha ett fortsatt vårdbehov skall beviljas fortsatt placering på HVBhem alternativt i familjehem enligt 4 kap 15 SoL. Besluten fattas med
perioder om max 6 månader och ska därefter omprövas.
Reservation

Magnus Harjapää (SD) reserverar sig mot beslutet
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2016-05-10, § 77
Ärendebeskrivning

1:e socialsekreterare Pia Gidensmed informerar sociala utskottet om vad
som gäller efter att ensamkommande barn fyllt 18 år och vilka
förutsättningarna är för fortsatt placering av asylsökande barn som fyller
18 år.
Asylsökande barn som närmar sig myndighetsålder skall inkomma till
socialnämnden med en ansökan om fortsatt placering enligt SoL (socialtjänstlagen), i det fall de önskar fortsatt placering efter sin 18-årsdag.
Socialnämnden äger bedömningen avseende om den unge har fortsatt
vårdbehov eller ej. I det fall socialnämnden bedömer att vårdbehov
kvarstår kan socialnämnden fatta beslut om fortsatt placering. Det är
dock inte ett skall-krav från kommunen att bevilja fortsatt placering. I
det fall kommunen avslår ansökan övertas ärendet av migrationsverket
och barnet placeras av dem på ett anläggningsboende var som helst i
Sverige.
Det finns flera aspekter av frågan:
I det fall den unge beviljas fortsatt placering riskeras socialnämnden att
migrationsverket avslår ansökan om statsbidrag för aktuell placering,
d.v.s. 1 900 kr per dygn. Socialnämnden kan då inte ändra ett gynnande
beslut med mer än att det är starkt förändrade omständigheter. Då
frågan ställts till cirka 20 andra kommuner i Sverige har ingen av dem
fått avslag från migrationsverket vid ansökan om statsbidrag för
asylsökande 18-åringar.
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Samhällsekonomiskt kan det ses som att den tid den unge integrerats i
en kommun helt är bortkastad om den unge sedan får flytta till
migrationsverkets anläggningsboende i en helt annan del av Sverige.
----

Beslutsexp: Social verksamhet
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Dnr 180/2016

Budgetramar 2017 och inriktning av verksamhetsomfattning 2018-2019
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige,
att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 310 680 000 kronor i
resultatbudgeten 2017 vilket innebär att årets resultat motsvarar 2,5 procent av skatte- och bidragsintäkter. Preliminära nettokostnader för 2018
beräknas till 319 029 000 kronor och för 2019 till 325 628 000 kronor
vilket innebär att årets resultat motsvarar 2,0 procent för 2018 och 2019,
att utöka verksamhetsvolymen med 8 595 000 kronor i förhållande till
beslutad budget 2016 med anledning av beräknade kostnadsförändringar
(löner och priser) varav 346 000 kronor avser effekter med anledning av
kommunals löneavtal från 2016-05-01,
att utöka verksamhetsvolymen med 1 200 000 kronor inom allmän verksamhet för kvalificerad handläggartjänst och ökade arvoden,
att utöka verksamhetsvolymen med 200 000 kronor för del av tjänst för
projektledning inom investeringsverksamheten,
att utöka verksamhetsvolymen med 200 000 kronor för utökad tjänst
för planering av verksamhet inom förskola, skola och ungdomsverksamhet,
att utöka verksamhetsvolymen med 1 000 000 kronor för att genomföra
ett försök för att skapa attraktiva arbetsformer med ökad möjlighet till
önskad sysselsättningsgrad,
att uppräkning av interna hyror ska ske i budgetförslagen mellan teknisk
verksamhet (uthyrare) och den verksamhet som använder lokalerna.
Uppräkning ska ske med förändringen av konsumentprisindex mellan
oktober 2014 och oktober 2015,
att budgetramarna, netto, för 2017 uppgår till följande belopp,
Budget
Nämnd/verksamhet
2016
KS, allmän verksamhet
37 320
KS, teknisk verksamhet
27 898
KS, bildningsverksamhet 119 980
KS, social verksamhet
108 556
Miljö- och byggnämnd
849
Summa
294 603

Överflyttad

Kostnads-

Verksamhets-

Övrig

verksamhet

justering

justering

justering

0
0
0
0
0
0

+967
+1 046
+2 609
+3 944
+29
+8 595

+1 200
+200
+200
+1 000
0
+2 600

0
0
0
0
0
0

Budget

2017
39 487
29 144
122 789
113 500
878
305 798

Anm. Inkl. kapitaltjänst, 2016 års budgeterade nivå
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att inga budgetramar ska fördelas för 2018 och 2019 då de finansiella
förutsättningarna i nuläget bedöms för osäkra.
att avsätta medel i finansförvaltningen till en finansiell reserv för 2017
med 3 115 000 kronor vilket motsvarar ca 1 procent av skatteintäkter
och statsbidrag. Den finansiella reserven disponeras av kommunstyrelsen och kan endast användas till att täcka extraordinära och oförutsedda
kostnader i verksamheten som inte bedöms kunna finansieras inom tilldelad budgetram,
att en ekonomi i balans, för att långsiktigt uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning, är överordnat verksamhetsmålen.
att respektive verksamhet ska presentera en beskrivning av de effekter
som budgetramarna för 2017 får på kvalitén i verksamheten,
att uppmana verksamheter att pröva möjligheten till ökad avgiftsfinansiering inom olika verksamhetsområden,
att kommunfullmäktiges presidium ska behandla frågan avseende budget-anslag till kommunrevisionen för 2017. Presidiets förslag ska inarbetas i allmänna verksamhetens budgetförslag som kommunstyrelsen avlämnar för 2017,
att ekonomienheten ska beräkna kapitaltjänstkostnader, när investeringsvolymen är fastställd och fördelad på projekt, som därefter kommer att justeras till budgeten för år 2017.
Resultat- och finansieringsbudget i sammandrag redovisas i bilaga till
denna paragraf.
Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll § 6
Ärendebeskrivning

För budgetberedningen redovisades olika nivåer för beräknad
verksamhetsomfattning (verksamhetens nettokostnader) samt beräkning
av skatte- och bidragsintäkter för budgetåret 2017 och plan 2018-2019
som underlag för diskussion, omfördelning, prioritering och anpassning
inför ramfördelningen på verksamhetsnivå.
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Budgetberedningen konstaterar att kommunen uppfyllt bestämmelserna
i kommunallagen om en budget i balans.
På budgetberedningens sammanträde diskuterades demografiska förändringar, finansiella beräkningar med särskild betoning på skatteunderlagets utveckling, verksamhetsomfattning, verksamhetsförändringar
samt prioriteringar inför fördelning av budgetramar på verksamhetsnivå.
Efter prioriteringar, analys av verksamheternas bokslut och budgetramar, prioriterade verksamhetsmål samt finansiella mål för kommunen
tillförs 1 200 000 kronor till verksamhetsvolymen utöver generell kompensation för kostnadsförändringar.
För att skapa möjlighet att hantera extraordinära och oförutsedda kostnader i verksamheten avsätts medel till en finansiell reserv,
För 2017 redovisas därefter ett positivt årets resultat med 8 004 000 kronor vilket motsvarar 2,5 procent av skatter och bidragsintäkter för verksamhetsåret 2017. Det bedöms som nödvändigt för att uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning samt att bidra till en
ökad skattefinansiering av den beräknade investeringsvolymen för 2017.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 överlämnade
budgetberedningen sitt förslag till budgetramar 2017 och inriktning av
verksamhetsomfattning 2018-2019.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Resultatbudget

2017

2018

2019

Budgetramar

-305 798

Finansiell reserv
Arbetsgivaravgifter/försäkring
Kalkylerade personalomkostnader
Kalkylerade kapitalkostnader (värde 2016)
Pension, avgiftsbestämd del
Avsättning pensioner
Inlösen, del av ansvarsförbindelse
Övriga kostnader/intäkter
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-3 115
-64 386
67 200
18 616
-8 086
-246
0
-280
-14 585
-310 680

-319 029

-325 628

241 751
78 330
415
-1 735
-77
8 004

250 094
76 656
425
-1 492
-119
6 535

257 086
76 241
450
-1 370
-112
6 667

0
0
8 004

0
0
6 535

0
0
6 667

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justeringar ned- och avskrivningar
Övriga justeringar
Medel från den löpande verksamheten

8 004
14 585
-321
22 268

6 535
15 193
-457
21 271

6 667
15 661
-568
21 760

Investeringsverksamheten
Förvärv anläggningstillgångar
Försäljning anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

-36 000
0
-36 000

-29 000
0
-29 000

-18 400
0
-18 400

Finansieringsverksamheten
Nya lån
Amortering av skuld
Medel från finansieringsverksamheten

20 000
-4 595
15 405

0
-4 595
-4 595

0
-4 595
-4 595

Årets kassaflöde
Likvida medel, årets början
Likvida medel, årets slut
Förändring

32 246
33 919
1 673

33 919
21 595
-12 324

21 595
20 360
-1 235

Skatteintäkter (oförändrad utdebitering)
Statsbidrag och utjämningssystem
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta på pensioner, fr.o.m. 1998
Resultat före extra ordinära poster
Extra ordinära kostnader
Extra ordinära intäkter
Årets Resultat (2,5% / 2,0 % av skatt- och bidrag)
Finansieringsbudget/kassaflöde
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Dnr 180/2016

Investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige
att den preliminära investeringsutgiften, netto, för budget 2017 ska
uppgå till 36 000 000 kronor,
att investeringsutgifterna, netto, i den preliminära investeringsplanen ska
uppgå till 29 000 000 kronor för 2018 och 18 400 000 kronor för 2019.
Investeringsbehoven för 2018 och 2019 är preliminära och ska utgöra
underlag för kommande/planerade investeringsåtgärder,
att budgetera för en upplåning med 20 000 000 kronor 2017 för att finansiera byggnationen av skola/förskola i investeringsplanen 20162018,
att anslaget för ej specificerade investeringar kräver beslut i kommunstyrelsen för ianspråktagande där lagkrav, ökad effektivitet och kommunfullmäktiges prioriterade mål ska beaktas vid beslutet,
att förslagen ska arbetas fram med beaktande av riktlinjerna i den uppdaterade investeringspolicyn som kommer att behandlas av kommunfullmäktige under juni 2016.
Preliminär investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2017-2018 redovisas i bilaga till denna paragraf.
Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll § 7
Ärendebeskrivning

På Budgetberedningens sammanträde diskuterades fördelning,
prioritering och finansiering av den totala investeringsvolymen i det
fortsatta arbetet med investeringsbudget 2017 och investeringsplan
2018-2019. En preliminär budget för investeringsprojekt redovisades
med utgångspunkt från den bedömning och fördelning över hela
planperioden som framkommit i diskussioner med representanter från
verksamheterna.
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Det bedöms som nödvändigt att budgetera för en upplåning med 20
000 000 kronor för finansiering av den höga investeringsvolymen under
de första åren i perioden. Upplåningen ska finansiera projektet
skola/förskola som är kostnadsberäknad till ca 30 000 000 kronor för
åren 2016-2018. Den budgeterade upplåningen innebär ett avsteg från
beslutet i kommunfullmäktige avseende definitionen av god ekonomisk
hushållning gällande självfinansiering av investeringar.
För mindre investeringsåtgärder anslås medel för ej specificerade projekt respektive år. Dessa medel hanteras under löpande verksamhetsår
genom särskilda beslut i kommunstyrelsen avseende omdisponering och
fördelning till projektnivå.
Ett årligt anslag för planerade underhållsåtgärder redovisas i investeringsbudgeten med anledning av ändrade rekommendationer för redovisning av avskrivningar och anläggningsregister.
Under höstens budgetarbete kommer en avstämning att ske av den föreslagna investeringsvolymen respektive år med hänsyn tagen till uppdaterade förutsättningar och beräkningar.
I beredningen av investeringsbudgeten för 2017 framgår vilka investeringsprojekt som ska omfattas av kravet på beslut om igångsättning enligt gällande investeringspolicy.
Budgeten binds av kommunfullmäktige på nämndnivå.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 överlämnade
budgetberedningen sitt förslag till investeringsbudget 2017 och
investeringsplan 2018-2019.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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IB, kräver igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen under 2017
IB Text

MÅL 2017
Budget
1 2 3 4 5 2017

KS-allmän verksamhet
IT investeringar

IB Familjecentral
Säkerhets-/trygghetsåtgärder/brandlarm
Centrumutveckling
Brännebacka södra
Gatubelysning Frambo
Va- och gata
Maskiner/fordon/utrustning
Lunnevibadet
Ungdomssatsning
Ungdomsgård, lokal
Återvinningscentral, ny placering
Förskola/skola

X

X X X
X
X
X
X
X

X

1 500

X

3 000
600

X
X
X

X
X X X X
X X X
X X X
X
X
X
X

Mindre investeringar/planerat underhåll
KS-social verksamhet
Välfärdsteknologi

X X

Ej spec investeringar
Total
Låneram
Mål
1
2
3
4
5

X

150
450
1 800
1 500
500
1 000
500

Plan
2018
1 500

Plan
2019
1 600

600
500

400
2 000

1 800
1 600
2 500

1 800
1 600
6 000

7 500
500

20 000

8 000

4 000

4 000

500

500

500

500

36 000
20 000

4 000

Summa
2017-2019
4 600

3 000
1 600
2 500
150
450
5 400
4 700
9 000
1 000
8 000
500
28 000
12 000

1 000
500

1 500

29 000 18 400
0
0

83 400
20 000

Nöjda invånare och kunder
Förebyggande hälsoarbete prioriteras
Förbättra barn och ungas uppväxtvillkor
Attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande
Attraktiv arbetsgivare
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Dnr 150/2016

Samordnad säkerhetssamordnarfunktion i kommunerna Lidköping,
Vara, Grästorp och Essunga. Organiserade under Räddningsnämnden
Västra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

Grästorps kommun tillsammans med Lidköping, Vara och
Essunga inrättar en gemensam säkerhetssamordnarfunktion under
Räddningsnämnden Västra Skaraborg som övertar arbetet med
säkerhetssamordningen från och med 2016-07-01.

Grästorps kommun tillsammans med Lidköping, Vara och
Essunga finansierar verksamheten genom att överföra det statliga
bidragen 2:4 för krisberedskap till Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

tillsammans med Lidköping, Vara och Essunga anta nytt avtal och
nytt reglemente för Räddningsnämnden Västra Skaraborg.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-05-09, § 44
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Räddningsnämnden 2016-04-14, § 11.
Avtal för gemensam Räddningsnämnd.
Reglemente för gemensam Räddningsnämnd.
Ärendebeskrivning

Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade
arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser,
olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet sträcker sig längs hela skalan från frekventa
händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som
drabbar hela eller delar av samhället.
Ett samlat grepp inom området trygghet och säkerhet för att så
framgångsrikt som möjligt nå resultat för dem som bor, vistas eller
verkar i kommunen är önskvärt. Det här förslaget handlar i första hand
om att ta ett samlat ansvar för området skydd mot olyckor och
krishantering men det finns även tydliga kopplingar till det lokala
brottsförebyggande arbetet, folkhälsoarbete, m.m.
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Bildandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den
1 januari 2009 är ett exempel på hur kommunerna kan betrakta och
strukturera frågor som hänger samman med olyckor och kriser. Idén
bakom bildandet av MSB var att genom en tvärsektoriell helhetssyn och
samverkan mellan sektorer, skapa goda förutsättningar att hantera
olyckor och kriser. MSB har ansvar för frågor som rör skydd mot
olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Uppdraget spänner över hela
hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer (se bild).

Helena Lindberg, generaldirektör för MSB och Jan Wisén, biträdande
avdelningschef och ansvarig för regeringsuppdraget om stärkt
krisberedskap utifrån erfarenheterna av skogsbranden konstaterar i en
debattartikel i SvD bland annat, ”I nästan alla utredningar lyfts behov av
åtgärder för att få till ett mer sammanhållet och utvecklat system för att
hantera olyckor och kriser”.
Medlemskommunerna hanterar krisberedskap enligt Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) på lite olika sätt. Lidköping har en heltidstjänst, medan Räddningstjänsten Västra Skara-borg
samordnar Vara, Grästorp och Essunga med en heltidstjänst med ett
tillfälligt avtal som gäller till 2016-07-31. Verksamheten finansieras
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genom ersättning från staten som regleras i en uppgörelse mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och MSB1.
Räddningstjänsten och dess uppgifter enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) är organiserade i en gemensam nämnd under kommunfullmäktige i Lidköping. I nämnden sitter tre ledamöter från Lidköping, två från Vara och vardera en från Grästorp och Essunga. Det
finns motsvarande lika många ersättare. Samarbetet mellan räddningstjänsten och respektive säkerhetssamordnare sker vid övningar och vid
uppkomna kriser. Ett exempel är översvämningarna augusti 2014.
Detta förslag innebär att Räddningstjänsten också organiserar säkerhetssamordnarfunktionen och tar över samordningen av,


Krisberedskap
o risk- och sårbarhetsanalyser
o planering
o geografiskt områdesansvar
o utbildning och övning
o rapportering



Höjd beredskap och civilt försvar

Varför flytta och samordna säkerhetssamordnarfunktionen till Räddningstjänsten?
Många av de risker som tas upp i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser omfattar större områden än en enskild kommun och förutsätter således en hög grad av mellankommunal samverkan. Med detta som utgångspunkt finns det ett antal fördelar med att samordna krishanteringen för räddningsnämndens medlemskommuner:


Samordnad Risk- och sårbarhetsanalys
Samtliga kommuner och räddningstjänsten skall göra en risk- och
sårbarhetsanalys. Mycket av detta kan förenklas när den görs samtidigt och samlat.

1

SKL 12/6159 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Precisering av mål och ersättning enligt LEH
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Samordnade övningar och utbildningar
En övning kan användas flera gånger. Utbildningar kan samordnas.



Samordnade handlingsplaner
Effektivisera framtagandet av planer och styrdokument.



Attraktivare arbetsplats
Med fler anställda kommer en mindre sårbar och mer robust organisation. Fler anställda med likartade arbetsuppgifter ger möjlighet
till att vara varandras bollplank. Rekryteringen kan underlättas.



Kunna skapa ett effektivt operativt organ vid krisledning
Närheten till räddningstjänsten och dess räddningscentral ger en
sömlös övergång från vardagsolyckan till krishanteringen.



Hantering av likartad ny teknik typ RAKEL2 och WIS3
Effektivisera införandet och användandet av ny teknik

Organisation och finansiering
Räddningsnämnden tar över samordningen av förebyggande krisberedskapsarbete och stödja operativ krishantering. Det formella an-svaret
för att säkerställa krishanteringsförmågan ligger kvar på respektive kommunstyrelse och verksamhet. Säkerhetsamordnarfunktionens uppdrag är
att förbereda kommunerna inför kriser samt stödja kommunerna vid pågående händelser.
Utgångspunkten är att kommunerna ska få en stärkt säkerhetssamordnarfunktion vilket innebär att bemanningen av funktionen kommer
vara i den omfattning kommunerna har idag eller mer omfattande. Om
alla kommuner går med i samarbetet innebär det två heltidstjänster som
direkt arbetar med säkerhetssamordningen men även delar av övriga
räddningstjänstorganisationen kommer att ha uppgifter inom området.

2

RAKEL, RAdioKommunikation för Effektiv Ledning, ett mobilsystem för säkerhetsorganisationerna i Sverige.
3 WIS, Webbaserat informationssystem.
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Kostnaden för verksamheten ska täckas av kommunernas statliga ersättningar för krisberedskapsarbete. Idag är ersättningen sammanlagt
2 122 132 kr. Samarbetskommunerna ska erhålla kostnadstäckning för
deltagande i arbete med risk- och sårbarhetsanalys, övning samt utbildning enligt årlig planering i så hög omfattning som möjligt. Uppskattningsvis motsvarande 25 % av ersättningen.
Räddningstjänsten skall tillsammans med kommunerna upprätta en budget och verksamhetsplan för verksamheten. Den skall fastställas av respektive kommunstyrelse inför varje år.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 171/2016

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Förslag - kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning

Juristerna Maria Westh och Christoffer Jensen har på uppdrag av
Lidköpings kommun och Vara kommun gjort en juridisk granskning av
räddningsnämndens förslag till nytt reglemente och nytt avtal med
avseende på samordning av säkerhetssamordnarfunktionen. Detta för
att förtydliga uppdragsfördelningen och tillse att det kommunerna
lämnar över till räddningsnämnden ryms inom vad kommunallagen
tillåter.
Maria Westh och Christoffer Jensen föreslår att samtliga kommuner gör
ett förtydligande i kommunstyrelsens reglemente. De flesta
kommunerna har idag någon form av skrivning kring kommunstyrelsens
ansvar för att leda och samordna säkerhetsarbete. I Grästorp visar sig
detta genom punkten "Skadeförebyggande arbete för ett gott
samhällsskydd". Förslagsvis görs en ändring som förtydligar att
kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna "Säkerhetsarbete
med undantag för det som är överlämnat till gemensam
räddningsnämnd". Genom en undantagsskrivning på det här viset
behövs inte framtida ändringar i kommunstyrelsens reglemente även om
det skulle ske nya ändringar i räddningsnämndens reglemente.
----
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Dnr 160/2016

Policy om intern kontroll
Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunfullmäktige 2012-10-18, § 68
Beslutsunderlag

Förslag till Policy för intern kontroll
Ärendebeskrivning

Kravet på intern kontroll regleras i kommunallagen. Kommunstyrelsen
har ett övergripande ansvar för att det finns en organisation, system och
rutiner för en god intern kontroll. Nämnderna har ett ansvar för att den
interna kontrollen genomförs och revisorerna ska bedöma om den
interna kontrollen som utförs är tillräcklig.
Intern kontroll är ett styrnings- och ledningsverktyg med väsentlig
betydelse för både den politiska ledningen och verksamheterna.
Kontrollmomenten bidrar till att säkerställa att beslut vilar på ett korrekt
underlag. Kontrollerna ska även skydda mot ekonomiska förluster,
misshushållning av kommunala tillgångar och att verksamheten bedrivs
på ett korrekt sätt utifrån fattade beslut. Syftet med den interna
kontrollen är alltså att säkerställa en effektiv förvaltning.
Den interna kontrollen bedrivs systematiskt och digitalt i kommunens
verktyg för verksamhetsplanering och uppföljning.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 148/2016

Policy för kommunens förhållande till det lokala näringslivet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag som ersätter policy beslutad i kommunfullmäktige 199611-28, § 78.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-05-09, § 42
Beslutsunderlag

Förslag ny policy för kommunens förhållande till det lokala näringslivet
Nu gällande policy
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att alla styrdokument ska revideras/uppdateras minst en gång per mandatperiod. Kommunen har haft en policy
för sitt agerande gentemot det privata näringslivet sedan 1996 och det är
alltså hög tid att revidera/uppdatera denna. De förändringar som gjorts
handlar om förtydliganden och tar nu även upp konkurrensutsättning av
kommunens egen verksamhet.
----
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Dnr 162/2016

Investeringspolicy
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att fastställa upprättat
förslag till investeringspolicy för Grästorps kommun.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2009-12-17, § 119
Kommunfullmäktige 2012-06-14, § 40
Beslutsunderlag

Förslag till investeringspolicy
Ärendebeskrivning

Med anledning av beslutade regelförändringar ska kommunala
förvaltningar tillämpa komponentavskrivning i redovisningen av
materiella anläggningstillgångar. Riktlinjer för redovisning av
anläggningstillgångar framgår i rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Bakgrunden till regelförändringen är dels
för att ge en mer rättvisande redovisning av tillgångarna i kommuners
och landstings balansräkning, dels för att harmonisera redovisningen
med de som bedriver motsvarande verksamhet i bolagsform samt
gällande regelverk inom den privata sektorn.
I rekommendationen från RKR om redovisning av materiella
anläggningstillgångar finns ett tydligt uttalat krav att tillämpa
komponentavskrivning. I rekommendationen framgår att metoden för
avskrivningar tydligt ska avspegla hur tillgångarnas värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. Det betyder att hänsyn ska tas till
skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande
komponenter. Är skillnaden i förbrukningen väsentlig av en materiell
anläggningstillgångs betydande komponenter ska tillgången delas upp på
dessa komponenter. I bifogat förslag till uppdaterad investeringspolicy
har inne-hållet anpassats till det nya regelverket. I övrigt har en översyn
genomförts av innehållet för rena redaktionella ändringar.
I ärendet bifogas dels en version av investeringspolicyn i slutlig version
efter genomförda ändringar, dels en version där ändringarna framgår.
Syftet är att tydliggöra var/vilka ändringar som gjorts i
investeringspolicyn från 2012, där röd text är ny och blå, genomstruken, text tagits bort.
---Beslutsexp: Teknisk verksamhet och ekonomienheten
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Dnr 133/2016

Revidering av reglemente för krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslår fullmäktige att anta föreliggande
förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag

Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden.
Ärendebeskrivning

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS: 2006:544).
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under
extraordinära händelser i fredstid då ordinarie/normala resurser är
otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta
acceptabla nivå.
Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från
det normala. Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller
övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av kommunen. I övrigt tillämpas
kommunallagens (1991:900) bestämmelser och kommunstyrelsens
reglemente i tillämpliga delar.
Nu gällande reglemente för krisledningsnämnden fastställdes av
kommunfullmäktige 2005-02-24. Därefter har lagändring och förändring
av kommunens politiska organisation gjorts men reglementet är inte
reviderat.
Lagen
Lagen om extraordinära händelser i fredstid upphävdes 2006-09-01 och
den nya lagen: Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap utfärdades
2006-06-01.
 Kapitel 1 handlar om lagens syfte.
 Kapitel 2 handlar om förberedelser för och verksamhet under
extraordinära händelser i fredstid.
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 För krisledningsnämndens verksamhet har geografiskt
områdesansvar, utbildning och övning samt rapportering
tillkommit i den nya lagen.
 Kapitel 3 handlar om förberedelser för och verksamhet under
höjd beredskap. Vid höjd beredskap är det kommunstyrelsen
som har ledningsansvar, inte krisledningsnämnden.
 Kapitel 4 handlar om bistånd mellan kommuner och landsting
samt stöd till enskilda.
 Kapitel 5 om statlig ersättning.
 Kapitel 6 handlar om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om
krigsfångar och andra skyddade personer
 Kapitel 7 handlar om tystnadsplikt
Innehållet i kapitel 1, 2 och 4 fanns i den gamla lagstiftningen och är till
vissa delar mer detaljerade i nya lagen. Alla övriga kapitel är nya.
Förändring av politisk organisation
 I samband med att kommunens nya politiska organisation
förändrades beslutades att kommunstyrelsen, med ersättare, är
kommunens krisledningsnämnd. Sedan 2011-01-01 är
krisledningsnämnden en av kommunstyrelsens arbetsuppgifter.
I förslaget till reglemente för krisledningsnämnden utgör nu
kommunstyrelsen, med ersättare, krisledningsnämnd i Grästorps
kommun.
Förslaget är också kompletterat med nya paragrafer som beskriver
geografiskt områdesansvar, samordning, information, rapportering och
tystnadsplikt.
----
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Dnr 306/2015

Svar på medborgarförslag om upplåtande av kommunal mark för att
bygga marknära boende
Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 77
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 274
Allmänna utskottet 2016-05-09, § 39
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Barbro Ljunge har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att
kommunen upplåter mark och bygger marknära boenden för att möta
efterfrågan från framför allt pensionärer som vill sälja sina hus.
Kommunen håller med förslagsställaren att det behövs nya boenden för
det syfte som förslagsställaren anger.
Grästorps kommun har inget fastighetsbolag och har policyn att inte
bygga bostadsfastigheter i allmänhet Däremot samverkar kommunen
med Riksbyggen i den kooperativa hyresrättsföreningen "Trygga Hem i
Grästorp". I år färdigställs tio nya trygghetslägenheter i och med ombyggnaden av Åsevi. Nu planeras nästa steg med att eventuellt bygga två
hus med vardera 14 lägenheter.
Däremot är det svårt att hitta byggbar mark för den modell Barbro
Ljunge föreslår eftersom de som efterfrågar trygghets- eller
seniorlägenheter vill ha nära till service som handel, vårdcentral och
kommunens äldrecenter. Vill någon bygga hus som liknar det som
förslagsställaren hänvisar till på annan mark som är lämplig kommer
naturligtvis kommunen att välkomna det.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 320/2015

Svar på medborgarförslag om att minska trafik på Smultronvägen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget men att se över möjligheterna för att skapa ett koncept för grannsamverkan för en bättre trafikkultur.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 76
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 275
Allmänna utskottet 2016-05-09, § 40
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Lars Löwing med flera förslår att Smultronvägen stängs av i höjd med
den anslutande cykelvägen mellan nr 12 och 14 för att öka
trafiksäkerheten för barnen i området.
Efter dialog med förslagsställaren är bakgrunden till förslaget att man
upplever problem med fortkörning i området. Kommunstyrelsen är av
uppfattningen att den föreslagna åtgärden inte löser det problemet.
Dessutom skulle den strida mot gällande detaljplan.
Kommunen får ofta påstötningar från boenden i olika områden om
liknande problem och även ofta om dålig efterlevnad av
parkeringsregler. Det sistnämnda har också påtalats av
Räddningstjänsten som ibland kan konstatera att felaktig parkering kan
hindra utryckningsfordon.
Det kommunen kan göra är att uppmärksamma polisen på fortkörningsproblemen och beträffande parkeringsproblemen har i dagsläget inte
kommunen någon aktiv parkeringsövervakning. Här erbjuder vår
tekniska verksamhet att man kan låna blomlådor att ställa ut på vägen
för att på så vis få ned hastigheten. Kommunen har hittills trott mer på
dialog för att få medborgarna att själva ta ansvar. Polisen satsar mycket
på att uppmuntra grannsamverkan mot brott och kanske skulle vi skapa
en motsvarande modell för grannsamverkan för en bättre trafikkultur i
våra bostadsområden. Kommunen kommer att ta upp frågan med
polisen för att om möjligt i samverkan med dem skapa ett bra koncept
för en sådan grannsamverkan.
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 53/2016

Svar på motion om miljösamordnare till Grästorps kommun
Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunfullmäktige 2016-02-22, § 8
Kommunstyrelsen 2016-03-09, § 64
Allmänna utskottet 2016-05-09, § 41
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Ingela Emanuelsson (MP) har lämnat in en motion där hon yrkar att
Grästorps kommun ska anställa en miljösamordnare.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett miljöpolitiskt program som
knyter an till de nationella målen. Målen i denna kommer att följas upp
på samma sätt som övriga mål i tertial och årsredovisningar.
Grästorps kommuns styrmodell bygger på att prioritera tre
verksamhetsmål och miljömålen hör inte till dem. Det betyder inte att
kommun-styrelsen kommer att negligera miljöprogrammet utan det
läggs in som en del i det uppdrag verksamheterna har att uppfylla.
Miljöperspektivet ska ingå i allt planerings- och projekteringsarbete som
bedrivs, exempelvis projektet ombyggnad av förskolan. Huruvida det
krävs en särskild tjänsteman för denna verksamhet är en sak för
verksamheten att avgöra utifrån den budget som fullmäktige bestämt.
Vill kommunfullmäktige prioritera miljömålen starkare bör detta i så fall
lyftas fram i verksamhetsplanen som ett högt prioriterat område men då
betyder det samtidigt att något annat område måste prioriteras ned. I
dagsläget är kommunstyrelsen inte beredd att föreslå en sådan förändrad
inriktning.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 392/2015

Svar motion om öppettider på återvinningscentralen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 113
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 30
Allmänna utskottet 2016-02-22, § 19
Kommunstyrelsen 2016-03-09, § 46
Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 25
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 25
Motionen
Ärendebeskrivning

I samband med motionens behandling i kommunfullmäktige 2016-0425, § 25 lämnades ett ändringsyrkande in om att kommunen istället för
att öka öppettiderna på återvinningscentralen ska senarelägga
öppettiderna på torsdagar från 14.00–18.30 till 15:00–19.30.
Det pågår ett arbete med översyn av service och utökade öppettider på
återvinningscentralen som förhoppningsvis blir klart under hösten.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 167/2016

Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att för Grästorps
kommuns del godkänna årsredovisningen 2015 för Tolkförmedling
Väst.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015 inkl. bilagor
Ärendebeskrivning

Föreligger årsredovisning 2015 för kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst där årets resultat och finansiella ställning redovisas. Vidare framgår
i förvaltningsberättelsen övergripande mål, måluppfyllelse,
verksamhetsredovisning, händelser av väsentlig betydelse samt
förväntad utveckling.
Tolkförmedling Väst finansieras genom intäkter från kunder för
tolktjänster. Förbundet drivs enligt självkostnadsprincipen och
eftersträvar en kostnadseffektivitet för att på bästa sätt utnyttja
resurserna. Uppdraget är att tillgodose behovet av språktolkar för
medlemmarna genom att driva gemensam språktolkförmedling.
Hanteringen är så att en verksamhet beställer språktolktjänster av
förmedlingen som bokar och arvoderar tolken för utfört uppdrag. Förmedlingen fakturerar verksamheten efter utförd tolktjänst. Vid årsskiftet
hade Tolkförmedling Väst ca 6 200 kunder.
Resultaträkningen för verksamhetsåret 2015 visar ett överskott på 5 227
tkr. Budgeterat resultat var ett överskott på 2 000 tkr. Enligt
balanskravsutredning är tidigare underskott återställt.
Balansomslutningen uppgår till 54 033 tkr. Eget Kapital utgör 21 738 tkr
varav andelskapitalet uppgår till 2 779 tkr. Likvida medel uppgår till 11
070 tkr.
Förbundet ska fakturera enligt självkostnadsprincipen. Det bör
uppmärksammas att resultatet 2014, +13 966 tkr och 2015, +5 227 tkr,
kan indikera att fakturerade avgifter till medlemskommunerna
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sammanträdet 201604-15, § 227 att godkänna årsredovisning 2015 och översända den till
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 168/2016

Revisionsberättelse 2015 Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, samt
att för Grästorps kommuns del bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2015
PM avseende årsredovisning 2015 från revisionsbiträde (PwC)
Ärendebeskrivning

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll. Direktionen ansvarar även för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt bestämmelserna i kommunal
redovisningslag.
Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har granskat
verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt prövat om
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten för verksamhetsåret 2015. Granskningen
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed, förbundsordningen
och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har avlämnat en revisionsberättelse, 2016-04-20, av vilken
det framgår att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vidare
bedöms resultatet i årsredovisningen vara förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen uppställt och att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som direktionen uppställt.
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Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 126/2016

Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att för Grästorps
kommuns del godkänna årsredovisningen 2015 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Beslutsunderlag

Årsberättelse och årsredovisning, januari-december 2015.
Verksamhetsberättelser från insatser 2015, bilaga till årsberättelsen.
Ärendebeskrivning

Föreligger årsberättelse och årsredovisning 2015 för
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (org. nr.
222000-1719) där årets resultat och finansiella ställning redovisas.
Vidare framgår i förvaltningsberättelsen bland annat uppföljning av mål,
redovisning av samverkande myndigheters individinriktade och
strukturövergripande insatser och aktiviteter under året samt en
redovisning över genomförd intern kontroll. Under året har drygt 1 000
personer tagit del av olika samverkansinsatser som finansierats genom
förbundet.
Bidraget 2015 till Samordningsförbundet uppgick till 10 060 tkr fördelat
på huvudmännen enligt följande (tkr),
Försäkringskassan
2 515
Arbetsförmedlingen
2 515
VG Region
2 515
Trollhättan
1 893
Lilla Edet
428
Grästorp
194
Resultaträkningen för verksamhetsåret 2015 visar ett överskott på 981
tkr vilket är 1 499 tkr bättre än resultatet 2014. Avvikelsen beror till
största delen på att insatser avslutats, avslagits eller att de har kommit
igång i mindre omfattning än planerat. Det ska noteras att budgeten för
2015 var underbalanserad med 1 100 tkr. Även budget 2016 och i
planen för 2017 har förbundet beslutat att underbalansera budgeten, i
enlighet med förbundets finansiella mål. Detta för att förbundets egna
kapital inte ska vara större än rekommendationerna från det nationella
rådet. Det motsvarar ett eget kapital på cirka 1 850 tkr för förbundets
del.
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Balansomslutningen uppgår till 5 644 tkr varav eget kapital utgör 3 492
tkr.
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp beslutade vid styrelsemötet 2016-03-18, § 32, att godkänna
årsberättelsen och årsredovisningen 2015 med bilagor samt att
årsberättelse och årsredovisning för 2015 med bilagor ska överlämnas
till samtliga medlemmar i förbundet.
----

Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 127/2016

Revisionsberättelse 2015 Samordningsförbundet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, samt att för Grästorps kommuns del bevilja
förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2015
Ärendebeskrivning

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en
rättvisande bild och att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Revisorerna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och styrelsens
förvaltning för verksamhetsåret 2015. Revisorerna har utfört
granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet.
Granskningen innefattar de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur styrelsen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild av räkenskaperna. Vidare ingår en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen.
Revisorerna har avlämnat en revisionsberättelse av vilken det framgår
att styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och
att den interna kontrollen varit tillräcklig. Att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och
god redovisningssed samt att resultatet är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
---Beslutsexp: Kommunfullmäktige
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Dnr 128/2016

Trafikövervakning i Grästorp
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda de
ekonomiska konsekvenserna av förslaget och därefter återkomma till
kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen 2009-04-07, § 69 nej till parkeringsövervakning
Kommunstyrelsen 2009-08-18, § 18 generell parkeringsövervakning
Kommunstyrelsen 2009-10-01, § 65 generell parkeringsövervakning
Miljö- och byggnämnden 2016-03-17, § 13
Kommunstyrelsen 2016-04-06, § 75
Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 21
Miljö- och byggnämnden 2016-05-12, § 21
Ärendebeskrivning

Frågan om trafikövervakning har tidigare diskuterats på initiativ av
Miljö- och Byggnämnden men avslogs av fullmäktige, bland annat med
motiveringen att det inte fanns några ekonomiska konsekvenser av förslaget redovisade i underlaget. Trafiknämnden anser att det är kommunstyrelsen som ska utreda de ekonomiska konsekvenserna eftersom
ansvaret för trafikövervakning ligger på dem och inte på
Trafiknämnden.
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 beslutade 2016-03-17, § 13, i sin egenskap av
Trafiknämnd, mot ovanstående bakgrund förslå att kommunfullmäktige
att besluta införa Trafikövervakning i Grästorps kommun.
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Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06, § 75 att tillstyrka miljö- och
byggnämndens förslag.
På kommunfullmäktige 2016-04-25, § 21 uppstod diskussion om
huruvida det råder ett problem med felparkering i kommunen och om
parkeringsvakter är rätt lösning. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning.
På Miljö- och byggnämndens sammanträde 2016-05-12, § 21 fördes en
allmän diskussion om behovet och man beslutade att stå fast vid sitt
beslut att kommunen inför parkeringsövervakning samt att åtgärden ska
utvärderas inom ett år efter införandet, samt att överlåta till
kommunstyrelsen att bereda de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget.
Perspektiv

Ja

Barn

X

Hälsa

X

Miljö

Nej

Neutralt

X

Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

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
Trafikfarlig parkering kan stävjas.

----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 122/2016

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Västra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Brottsofferjouren Västra Skaraborg ett bidrag med 0,5 kronor per kommuninvånare för år 2016.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2016-05-10, § 89
Beslutsunderlag

Ansökan från Brottsofferjouren
Ärendebeskrivning

Brottsofferjouren Västra Skaraborg har, 2016-03-21, inkommit med en
ansökan om ekonomiskt bidrag för 2016 med en krona per invånare.
Brottsofferjouren Västra Skaraborg omfattar sex kommuner: Essunga,
Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Brottsofferjouren är en
ideell förening, religiöst och politiskt obunden. För den som utsatts för
brott kan erbjudas råd, stöd och hjälp i kontakten med myndigheter och
försäkringsbolag och någon att tala med.
----

Beslutsexp: Brottsofferjouren Västra Skaraborg
Ekonomienheten
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Dnr 298/2015

Förstudie om centrumutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt upprättad projektplan avseende förstudie Centrumutveckling, samt att förstudien finansieras genom ombudgetering av 160 000 kr från projekt Torgmiljö, 0194.
Samt att allmänna utskottet ska vara styrgrupp.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Maria Toll (C) yrkar att allmänna utskottet ska vara styrgrupp.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-09-14, § 63
Allmänna utskottet 2016-02-22, § 14
Kommunstyrelsen 2016-03-09, § 59
Allmänna utskottet 2016-05-09, § 43
Beslutsunderlag

Projektplan
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 9 mars att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en tidsplan och förslag på
upplägg av projekt Centrumutveckling innan sommaren. Budget för
förstudien beräknas till 160 000 kr.
----

Beslutsexp: Förvaltningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-25

Kommunstyrelsen

Sidan 51 av 67

Ks § 122

Dnr 59/2013

Översiktsplan – utställningshandling
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till utställningshandlingar för Översiktsplan, Grästorps kommun.
Samt att en person från varje parti i kommunstyrelsen deltar vid utställningens öppnande 15 juni på Kulturhuset.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2013-03-04, § 19
Kommunstyrelsen 2013-03-19, § 56
Kommunfullmäktige 2014-04-24, § 24
Kommunstyrelsen 2015-03-44, § 81
Kommunfullmäktige 2015-04-27, § 11
Allmänna utskottet 2015-10-05, § 75
Allmänna utskottet 2015-10-26, § 86
Allmänna utskottet 2016-03-14, § 31
Allmänna utskottet 2016-05-09, § 32
Beslutsunderlag

Grästorps ÖP del 1 Utställningshandling
Grästorps ÖP del 2 Utställningshandling
Justeringar i samrådshandlingen
Samrådsredogörelse
Ärendebeskrivning

Översiktsplaneförslaget har efter samråds förfarandet omarbetats efter
inkomna synpunkter i enlighet med det som beskrivs i
samrådshandlingen. Vägledande har varit den politiska inriktningen som
styrgruppen (Allmänna utskottet) gett uttryck för och de påpekanden
som framför allt länsstyrelsen anfört.
Utställningshandlingarna kommer att ställas ut under perioden 1 juni till
15 augusti 2016.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 161/2016

Detaljplan Grästorps Äpplet 1
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera
detaljplanen för fastigheten Grästorp Äpplet 1.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-05-09, § 46
Ärendebeskrivning

Fastigheten Grästorp Äpplet 1 i området Ambjörnsgården har en
detaljplan som behöver uppdateras för att överensstämma med aktuella
planer.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 173/2016

Lekutrustning badet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera kostnaderna för lekutrustning
badet genom omdisponering av 335 000 kronor från anslaget för ej specificerade investeringar.
Beslutsunderlag

Lekutrustning badet daterad 2016-03-21.
Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av att Tekniska verksamhetens tar över driften av badet
och nu planerar verksamheten i kommunal regi, så har det väckts idéer
om att utveckla aktiviteter för att få en så bra start som möjligt. De
undersökningar som genomförts innan övertagandet visar i stort på
avsaknaden av just detta. Undersökningarna visar också på att ökade
öppettider och lägre badavgifter kan öka besöksfrekvensen. Tekniska
verksamheten har sett över budgeten och funnit att det är möjligt att
genomföra förändringar både beträffande badavgifter och
öppethållande.
Däremot finns inget utrymme för att köpa in lekutrustning/aktiviteter
och det är bakgrunden till detta förslag att investera i ett antal
utrustningar som ökar attraktiviteten i badet framför allt för barn och
ungdomar.
Den här tanken fanns redan med i fullmäktiges beslut om att rusta upp
badet och dessutom lägga en miljon kronor för att öka dess attraktivitet
i kommande investeringsplaner. Det här förslaget kan ses som en del av
denna ambition.
----

Beslutsexp: Teknisk verksamhet
Ekonomienheten
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Dnr 166/2016

Remiss av förslag till valkretsindelning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag regionstyrelsen § 122
Valkretsar vid 2014 års val till riksdag och landsting
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslutade 2016-04-26 att
remittera förslag till valkretsindelning till samtliga kommuner för
yttrande senast den 30 augusti 2016.
----

Beslutsexp: regionstyrelsen@vgregion.se
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Dnr 153/2016

Kulturpris 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Anders Ehrnbecker till årets kulturpristagare 2016 med motiveringen,
”Med ett stort engagemang tar han stora världen till lilla Grästorp. År
2016 går kulturpriset till Anders Ehrnbecker för hans arbete med att
driva och utveckla Grästorps Konsertbio. Med god service, ny teknik
och ett varierat utbud utifrån publikens önskan berikar hans arbete den
kulturella scenen i Grästorp.”
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Tobias Leverin (C) väcker frågan om han är jävig i ärendet.
Kommunstyrelsen anser inte att Tobias Leverin (C) är jävig i ärendet.
Ärendets tidigare behandling

Bildningsutskottet 2016-05-10, § 36
Beslutsunderlag

Kulturpristagare 1980-2015
Nomineringar 2016
Ärendebeskrivning

Grästorps kommun delar årligen ut kulturpris. Kulturpris delas ut till en
eller flera personer och är avsett att uppmuntra verksamhet inom olika
kulturella områden.
Allmänheten har haft möjlighet att lämna förslag. Bildningsutskottet
föreslår kommunstyrelsen vem som ska få Kulturpris 2016. Priset delas
ut vid nationaldagen.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 154/2016

Ungdomsledarpris 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Thomas Olausson och Kenneth Wilson
från StrokeRide till årets ungdomsledarpristagare 2016 med motiveringen,
”I Grästorps kommun finns ett rikt föreningsliv som bidrar till ett starkt
civilsamhälle. År 2016 går ungdomsledarpriset till Thomas Olausson
och Kenneth Wilson från StrokeRide för deras arbete att locka ungdomar till en ny aktivitet och en ny förening i Grästorp. Genom den nya
mountainbikebanan har man bidragit till att ge ungdomar en meningsfull fritid men också med att skapa ett engagemang till förmån för
strokeforskningen.”
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendets tidigare behandling

Bildningsutskottet 2016-05-10, § 37
Beslutsunderlag

Ungdomsledarpris 1987 - 2015
Nominerade 2016
Ärendebeskrivning

Grästorps kommun delar årligen ut ungdomsledarpris.
Ungdomsledarpris delas ut till en eller flera personer och är avsett att
uppmuntra förtjänstfullt arbete som ungdomsledare inom föreningslivet
i Grästorp.
Allmänheten har haft möjlighet att lämna förslag. Bildningsutskottet
föreslår kommunstyrelsen vem som ska få ungdomsledarpris 2016.
Priset delas ut vid nationaldagen.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 152/2016

Miljövårdspris 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan Nilsson och Carin Carlsson till
årets miljövårdspristagare 2016 med motiveringen,
”För att på ett pietetsfullt sätt renoverat och bevarat stilen på byggnaderna i Mossebo som tjänat som arbetsbostad från kalkbränningstiden
på Hunneberg. Jan och Carin har också hävdat miljön kring den gamla
vägen till munkesten och har även guidat geologer som sökt efter guldspiken, som utmärker Graptolitskiffern. Jan och Carin har god kännedom om floran på berget och guidar gärna både botaniker och geologer.”
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2016-05-09, § 45
Beslutsunderlag

Lista tidigare pristagare
Ärendebeskrivning

Miljövårdspriset är på 5 000 kronor. Priset utdelas till företag,
organisation eller till enskilda personer som genom olika åtgärder
påtagligt bidragit till en förbättrad livsmiljö. Miljövårdspriset utdelas
endast till enskild person bosatt och mantalsskriven inom kommunen
eller till företag/organisation med säte och förvaltning inom Grästorps
kommun. Priset kan reserveras från ett år till ett annat. Priset kan
utdelas i flera delar. Såväl enskilda personer, företag och organisationer
har rätt att lämna förslag på pristagare.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 130/2016

Svar på revisionsrapport Bokslutsgranskning 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till revisionen enligt upprättat
förslag.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 18
Beslutsunderlag

Missivbrev Bokslutsgranskning 2015
Revisionsrapport Bokslutsgranskning 2015
Ärendebeskrivning

Punkt 2.4. Bedömning av måluppfyllelsen
Revisionen bedömer att kommunstyrelsen bör utveckla en tydlig
definition för vilken måluppfyllelse som krävs avseende de
verksamhetsmässiga målen för att uppnå god ekonomisk hushållning.
I årsredovisningen görs en samlad analys av de verksamhetsmässiga och
finansiella målen för att bedöma om kommunen uppfyller god
ekonomisk hushållning. Att skapa en modell och struktur där en viss
grad av måluppfyllelse blir avgörande i den samlade bedömningen
riskerar att bli ganska teknisk. De mål som utvärderas och analyseras
representerar olika tyngd i den samlade bedömningen och mäter
verksamheter med olika omfattning och innehåll. Ett annat sätt är att
tydligare dokumentera hur analysen av måluppfyllelsen genomförs vid
bedömningen av de olika målen och som slutligen resulterar i den
samlade bedömningen om kommunen uppfyller god ekonomisk
hushållning. En sådan dokumentation ska också genomföras vid
analysen av de enskilda finansiella målen.
Punkt 3,4. Materiella anläggningstillgångar
Revisionen önskar besked om när översynen startar avseende indelning i
komponenter för äldre materiella anläggningstillgångar.
Kommunens investeringspolicy ska uppdateras efter det nya regelverket
och en rutin för komponentredovisning ska tas fram och implementeras
i verksamheten. Dessa dokument ska färdigställas under våren 2016. I
bokslut 2015 genomfördes komponentavskrivning för Nya
Centralskolan. Under 2016 kommer arbetet med komponentavskrivning
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att fortsätta för pågående och nya projekt. Målet är att under 2016
fastställa vilka av de äldre materiella anläggningstillgångarna som ska
omfattas av komponentavskrivning. Därefter kan arbetet med
omläggning till komponentavskrivning påbörjas objekt för objekt. Ett
arbete med komponentindelning av äldre materiella
anläggningstillgångar är omfattande och är uteslutande en prioriteringsoch resursfråga. När arbetet påbörjas kan därför i nu-läget inte anges
med säkerhet.
4 Upplysningar i årsredovisningen
Flera av revisionens noteringar avseende upplysningar i
årsredovisningen handlar om den sammanställda redovisningen eller
koncernredovisningen. I Grästorps kommuns bokslut 2015 är den
sammanställda redovisningen av liten omfattning. Redovisningen
innehåller endast ett bolag, Grästorps Fjärrvärme AB, där kommunens
ägarandel utgör 40,2 procent. Balansomslutningen för bolaget uppgår till
cirka 10,5 mkr och påverkar den sammanställda redovisningen i liten
utsträckning efter genomförda elimineringar av koncerngemensamma
poster. Då omfattningen är begränsad och bedömningen är att den
ekonomiska effekten för kommunen är liten har den sammanställda
redovisningen något lägre prioritet i bokslutsarbetet. Något krav på att
upprätta en kassaflödesanalys i den sammanställda redovisningen finns
inte heller i nuvarande lagstiftning för den kommunala redovisningen.
Övriga punkter i bilaga 1 till revisionsrapporten ska i allt väsentligt
beaktas vid upprättandet av bokslut och årsredovisning för 2016.
----

Beslutsexp: Revisionen
Kommunfullmäktige för kännedom
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Dnr 79/2016

Medborgarförslag om cykelväg som följer nya sträckningen för tunga
fordon
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar skicka medborgarförslaget till förvaltningen
för beredning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 28
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Peter Gustafsson har lämnat in ett medborgarförslag om cykelväg som
följer nya sträckningen för tunga fordon.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Ks § 131

Dnr 145/2016

Motion angående informationsskylt vid rastplats Viggen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka motionen till förvaltningen för beredning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 30
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Jens Persson (S) med flera lämnar in en motion angående
informationsskylt vid rastplats Viggen.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 146/2016

Motion om att investera i laddstationer för elbilar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka motionen till förvaltningen för
bredning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 31
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Jens Persson (S) med flera lämnar in en motion om att investera i laddstationer för elbilar.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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Dnr 147/2016

Motion om fritidskort till unga under 18 år
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka motionen till förvaltningen för beredning.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2016-04-25, § 32
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Jens Persson (S) med flera lämnar in en motion om fritidskort till unga
under 18 år.
----

Beslutsexp: Förvaltningen
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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 19-27
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Nr 28-29
Försäljning av bostadstomt
Nr 30
Beviljande av färdtjänst/regionfärdtjänst/riksfärdtjänst
Nr 31
Ordförandebeslut - Delegation i ärenden som berör elcertifikat och ursprungsgarantier
Ekonomiärenden:
Nr 1
Beslut avseende finansiering
Sociala ärenden:
Nr 10-14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
----

Beslut om alkoholtillstånd
Beslut om deltagande i insatser mot langning 2016
Bekräftelse av faderskap
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg
Delegationsbeslut vård och omsorg HSL, SoL och LSS
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Ks § 135
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:
Sammanträdesplan 2017 för SKL
Ekonomirapporten april 2016
Cirkulär:
16:11 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika
rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135
16:12 Ändringar i LAS m.m.
16:13 Förtydligande av regelverk rörande traineejobb,
utbildningskontrakt och extratjänster
16:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. - HÖK 16 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet
16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
16:17 Budgetförutsättningar för åren 2016–2019
16:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
16:19 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb
16:20 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktion - BAL 16
16:21 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16
16:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
16:23 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
bilagor till AB
16:25 PAN 16
16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet
16:26 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016
16:27 Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat
bostadsbyggande
16:28 Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt skollagen
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län:
Beslut gällande A 14559–2016 på fastigheten Bjärby 2:1 i Grästorps
kommun.
Beslut 2016-04-19 i ärende 525-9234-2016 underhållsröjning av
kraftledningsgata.
Kulturrådet:
Information till byggnadsnämnden och kulturnämnden
Trafikverket:
Fastställd vägplan
Västtrafik:
Västtrafiks årsredovisning 2015
Akademikerförbundet SSR:
Kompetens och kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården
----
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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:
Sveriges åkeriföretag Skaraborg:
Inbjudan till lunchträff om miljövänligare, bättre och rättvisare
transporter i offentlig sektor
Inspektionen för vård och omsorg (IVO):
Barn och unga på korttidsboende – samverkan måste bli bättre mellan
kommun och landsting/region för att deras vistelse ska bli tryggare och
säkrare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Lilla Edets kommun:
Konferens om förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trollhättans Stad och Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor:
Våld i ungas vardag – hur förebygger vi det?
Länsstyrelsen i Västra Götalands län:
Välkommen till lansering av den nationella ANDT-strategin 2016-2020
Region Kronoberg:
- Att vara politiker eller tjänsteman i en myndighetsutövande
nämnd – Om samspelet mellan politiker och tjänstemän
- Nyanlända i Psykiatrin
Västra Götalandsregionen:
- Västra Götaland – en fristad i världen
- Inbjudan till konferens om befolkningsinriktad suicidprevention
Skolinspektionen:
Skolinspektionens inbjudan upptaktsmöte vt 2016 inför vår tillsyn av era
skolor och verksamheter under hösten 2016.
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