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Plats och tid

Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp 2016-02-22,

kl 13.00 – 15.00
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
N
N
N
Paragrafer
9 - 20
9 - 20
9 - 20

Övriga
deltagande

Ove Johansson, kommunchef
Mattias Svensson, teknisk chef
Ann Fransson, sekreterare

Utses att justera

Jens Persson (S)

Tid och plats för
justering

Medborgarkontoret, 2016-03-01, kl 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 9 - 20
Ann Fransson

Ordförande
Kent Larsson (M)
Justerande
Jens Persson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Anslaget sätts upp

2016-03-01

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Grästorp

Anslaget tas ner

2016-03-23

Underskrift
Ann Fransson
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Innehållsförteckning

§9

Redovisning av synpunktshanteringen

§ 10

Pågående och planerade investeringsobjekt

§ 11

Redovisning av verksamhetens verksamhetsplan 2016, allmän
verksamhet och teknisk verksamhet

§ 12

Redovisning av internkontroll 2015 för allmän verksamhet

§ 13

Kontrollplan 2016 för allmän verksamhet

§ 14

Redovisning av förstudie Projekt Centrumutveckling (affärsgata + järnvägspark)

§ 15

Nyttjanderättsavtal Ridklubben i Grästorp

§ 16

Möjlighet att söka anslag för cykelvägar utmed regionala vägar

§ 17

Medborgarförslag om container för insamling av glas vid
Hyringa-Längnums bygdegård

§ 18

Medborgarförslag angående gångbro över Nossan

§ 19

Motion om att öka kvälls- och öppettider på återvinningscentralen

§ 20

Motion om preomenad- och cykelväg utmed Nossans norra
sida
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Au § 9

Dnr 6/2016

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 3090 - 3102.
----
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Au § 10

Dnr 7/2016

Pågående och planerade investeringsobjekt
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
 Allmänna utskottet önskar till nästa sammanträde med allmänna
utskottet 2016-03-14, ett underlag från teknisk verksamhet på
kostnader för exploatering av södra Brännebacka och några alternativ för ombudgetering för att kunna genomföra det i år.
 Beredningsarbetet angående iordningställande av torgmiljö återupptas. Kommunchefen kontaktar Åse och Viste Sparbank och
diskuterar bankens önskemål, som inför bankens jubileum önskar
bidra till en fin torgmiljö.
Beslutsunderlag

Projektavstämning 2016-02-10
Ärendebeskrivning

Tekniske chefen redovisar pågående och planerade investeringsobjekt.
Utemiljö torget/kulturhuset, kulturhuskaféet
----

Beslutsexp:
Teknisk chef
Kommunchef
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Au § 11

Dnr 358/2015
Dnr 359/2015
Redovisning av verksamhetens verksamhetsplan 2016
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att lägga redovisningen till handlingarna
Beslutsunderlag

Övergripande verksamhetsplan Allmän verksamhet
Övergripande verksamhetsplan Teknisk verksamhet
Ärendebeskrivning

Kommunchef Ove Johansson redovisar allmän verksamhets verksamhetsplan för 2016 och teknisk chef Mattias Svensson redovisar teknisk
verksamhets verksamhetsplan för 2016. De flesta aktiviteter på enhetsnivå finns i kommunens planerings- och uppföljningssystem Stratsys vilket redovisas för både allmän och teknisk verksamhet.
----
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Au § 12

Dnr 60/2015

Redovisning av internkontroll för 2015, allmän verksamhet
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
internkontroll för 2015, allmän verksamhet.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-02-23, § 22
Kommunstyrelsen 2015-03-11, § 96
Beslutsunderlag

Intern kontroll 2015, allmän verksamhet
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen fastställa kontrollplan. Planen ska redovisa hur kommunstyrelsen avser att
organisera uppföljningen av att fastställda reglementen och anvisningar
följs. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av
väsentlighet och risk.
Kontrollsystemet utgår från att respektive verksamhet och kommunstyrelsen ska inventera sina rutiner. Den beskriver hur internkontrollen för
respektive rutin är utformad och vem som ska genomföra kontrollen.
För varje år upprättar kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden en kontrollplan för det kommande årets kontroller genom att välja
ut några av rutinerna.
Kommunstyrelsen ska dessutom följa kommunens samlade system för
intern kontroll och i de fall förbättringar behövs göras.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 13

Dnr 48/2016

Kontrollplan 2016, allmän verksamhet
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kontrollera
process/rutin
 Anläggningslån
 Arvoden
 Bisyssla
 Inköp
 Momsredovisning
 Postöppning - post, - fax, e-post
inom allmän verksamhets område.
Beslutsunderlag

Internkontroll, lista med processer och kontrollmoment för allmän verksamhet.
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen fastställa kontrollplan. Planen ska redovisa hur kommunstyrelsen avser att
organisera uppföljningen av att fastställda reglementen och anvisningar
följs. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av
väsentlighet och risk.
Kontrollsystemet utgår från att respektive verksamhet och kommunstyrelsen ska inventera sina rutiner. Den beskriver hur internkontrollen för
respektive rutin är utformad och vem som ska genomföra kontrollen.
För varje år upprättar kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden en kontrollplan för det kommande årets kontroller genom att välja
ut några av rutinerna.
Kommunstyrelsen ska dessutom följa kommunens samlade system för
intern kontroll och i de fall förbättringar behövs göras.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 14

Dnr 298/2015

Redovisning av förstudie Projekt Centrumutveckling (affärsgata + järnvägspark)
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en tidsplan och förslag med upplägg av Projekt Centrumutveckling (affärsgata + järnvägspark) innan
sommaren.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-09-14, § 63
Beslutsunderlag

Järnvägsparken – slutrapport
Fakturering - kostnad
Ärendebeskrivning

I 2015 års investeringsplan avsattes 120 000 kr för att göra en studie
kring hur Resecentrum och Kulturhuset skulle kunna knytas samman till
en helhet. En process med medborgardialog har genomförts och i rapporten finns också en kostnadsberäkning för vad föreslagna åtgärder
skulle kosta.
I och med att en överenskommelse träffats med Trafikverket om förbifart som bland annat innebär att kommunen tar över Södergatan bör
denna fråga ingå i ett större sammanhang som inbegriper Södergatan,
handelsstråket från Hemköp till kafé Nordstan och Resecentrum/Kulturhuset.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 15

Dnr 52/2016

Nyttjanderättsavtal Ridklubben i Grästorp
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till nyttjanderättsavtal för Ridklubben i Grästorp.
Beslutsunderlag

Förslag till nyttjanderättsavtal RIG
Ärendebeskrivning

I samband med att ett nytt stall skulle byggas på ridanläggningen sökte
Ridklubben anslag från Riksidrottsförbundet för detta ändamål. Förbundet villkorade sitt anslag på 400 tkr med att klubben måste ha nyttjanderätt på längre tid än det nu gällande. Klubben ville också ha några smärre
justeringar av avtalet där verksamheten har gått klubben till mötes i några
fall. Det handlar främst om snöröjning. I övrigt har inga förändringar
gjorts i grundprinciperna.
Perspektiv

Ja

Barn
Hälsa
Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

X
X

Nej

Neutralt

Kommentar

Viktig barnverksamhet
Sundare miljö
X

X
X

Gynnar en sport där majoriteten
är flickor
Uppfyller kraven på säkerhet i
stall till skillnad från det gamla

----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 16

Dnr 56/2016

Möjlighet att söka anslag för cykelvägar utmed regionala vägar
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att söka anslag för bygge av cykelled från Flakeberg till
tätorten enligt den förenklade cykelplan som tagits fram i samband med
förslaget till ny översiktsplan och att även söka bidrag för cykelled utefter
Östra Vägen på sträckning från ridklubben och till Töfta-vägen.
Beslutsunderlag

Information från Trafikverket ang cykelvägsanslag
Ärendebeskrivning

En cykelväg mellan Flakeberg och tätorten har varit under diskussion i
flera år. Pengar har till och med angetts i tidigare investeringsplaner men
då under förutsättning att regionen skulle bidra med halva kostnaden.
Ansökan från Grästorps kommun under förra planeringsperioden avslogs med hänvisning till den satsning som genomförs till Tre Älgar och
som finansieras helt och hållet med regionala medel.
I arbetet med ny översiktsplan togs en förenklad cykelplan fram som för
Flakebergs del innebar att vi i så stor utsträckning som möjligt skulle använda befintligt vägnät för att skapa en cykelled in till tätorten. Dock
måste dessa kompletteras med några kortare nybyggda sträckor. Det vore
därför klokt att ansöka om regionala medel för just dessa delar och på så
vis få halva finansieringen från regionala medel.
Perspektiv

Ja

Barn
Hälsa

X
X

Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet
----

X
X
X

Nej

Neutralt

Kommentar

Säker väg till skola och fritidsutbud
Cykling befrämjar hälsa hos gammal
som ung
Minskat Co utsläpp Klimatåtgärd
Typiskt sett är kvinnor överrepresenterade som cykel- och gångtrafikanter
Säker väg

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 17

Dnr 303/2015

Medborgarförslag om container för insamling av glas vid HyringaLängnums bygdegård
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med medborgarförslaget.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 78
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 273
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Gunvor Niklasson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen
ska ställa upp en container för insamling av glas vid Hyringa – Längnums
bygdegård.
Tekniska verksamheten har i samarbete med Svensk glasåtervinning återplacerat ut en glascontainer vid bygdegården i Hyringa – Längnum. Detta
utfördes under december 2015.
Perspektiv

Barn
Hälsa
Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet
----

Ja

Nej

Neutralt

Kommentar

X
X
X
X
X

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 18

Dnr 384/2015

Medborgarförslag angående gångbron över Nossan
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, med tillägget att tekniska verksamheten ska försöka lösa problemet på annat sätt än den lösning som förslagställaren lämnat.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 110
Kommunstyrelsen 2016-12-03, § 29
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Jan Vinberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska
fästa ett nät på gångbron till området Brännebacka, likt det som finns på
bron vid Forshallspromenaden, för att fotgängare ska få ett bättre fotfäste.
Tekniska verksamheten snöröjer bron som beskrivs i medborgarförslaget
med maskin och på grund av det så faller tyvärr förslaget med att fästa
hönsnät på ytskiktet. Plogen skulle dra med sig nätet. Medborgarförslaget
ger förslag på liknade åtgärd som på Forshallspromenaden där hönsnät
är monterat. Skillnaden är att det inte snöröjs på denna sträcka. Däremot
har kontakt med leverantören av bron tagits för att få reda på hur träet
ska behandlas (få bort påväxter)för att inte bli så halt.
Perspektiv

Barn
Hälsa
Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet
----

Ja

Nej

Neutralt

Kommentar

X
X
X
X
X

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 19

Dnr 392/2015

Motion om att öka kvälls- och öppettider på återvinningscentralen i
Grästorp
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå den första att-satsen av motionen. Andra
att-satsen av motionen arbetar teknisk verksamhet redan med att lösa, i
och med detta är den andra att-satsen besvarad.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 113
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 30
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Ingela Emanuelsson (Mp) har lämnat in en motion om att öka kvällsoch öppettiderna på återvinningscentralen i Grästorp.
Tekniska verksamheten har enligt verksamhetsplanen sett över utökade
öppettider en längre tid. Den utmaning som detta förslag innebär är att
samma personal utför andra uppdrag inom tekniska på tid då ÅVC inte
är öppet, t.ex. ledningsnätet, gatubelysning, snö etc. Vid utökad driftbudget kan utökade öppettider uppnås men då innebär det taxhöjning för
hushållavfallet. Som budgeten för 2016 ser ut för avfall/hushållskontot
så rymmer den inte utökade öppettider i dagsläget.

Perspektiv

Barn
Hälsa
Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet
----

Ja

Nej

Neutralt

Kommentar

X
X
X
X
X

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Au § 20

Dnr 394/2015

Motion om promenad och cykelväg utmed Nossans norra sida
Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med motionens förslag i enlighet med första att-satsen i motionen. Andra och tredje att-satsen i motionen avslås.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 115
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 33
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Jens Persson (S) med flera har lämnat in en motion om att anlägga en
promenad-/cykelväg ca 800 meter utmed Nossans norra sida från Forshall
till Balders väg.
Kommunen finner förslaget som mycket bra och motionen överensstämmande med tagna mål. Kommunen avser att avsätta medel (200 tkr) till
2017 års investeringsbudget för projektering. Utfallet av projekteringen får
bli som underlag för budgetberedningen och dess arbete med kommande
investeringsbudgetar för att eventuellt utföras enligt motionens förslag
mellan 2018-2020.

Perspektiv

Barn
Hälsa
Miljö
Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet
----

Ja

Nej

Neutralt

Kommentar

X
X
X
X
X

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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