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Plats och tid

Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp 2015-11-23, kl 19.00 – 21.10
Beslutande
Ordinarie

Gunnar Nyvaller (C)
Kent Hansson (M)
Tobias Svensson (S)
Kent Larsson (M)
Jens Persson (S)
Tobias Leverin (C)
Carina Torpenberg (M)
Maria Toll (C)
Magnus Harjapää (SD)
Niclas Andrén (M)
Kristina Eriksson (S)
Eva Tengeland (M)
Svante Classon (C)
Dag Hardyson (L)
Göran Enström (S)
Emma Andersson (S)
Mathilda Johansson (SD)
Ingela Emanuelsson (MP)
Lars-Erik Tengeland (M)
Kenneth Wulcan (S)
Michael Ruud (M)
Madeleine Vinberg (C)
Kristina Augustsson (S)
Stina Månsson (M)
Per Götell (L)
Johanna Ekekrantz (C)
Jens Wallin (S)

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

Karin Wulcan (M)
Tore Emanuelsson (S)

Annica Johansson (M)

Övriga deltagande

Julia Leonsson, sekreterare
Kjell-Arne Magnusson, revisor
Johan Stern, miljö- och hälsoskyddschef
Ove Johansson, kommunchef
Sven Karlsson, ekonomichef
Jan Lindell, medborgare

Utses att justera

Emma Andersson (S) och Ingela Emanuelsson (MP)

Tid och plats för
justering

Medborgarkontoret, 2015-11-30, kl 09.00

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Julia Leonsson
Gunnar Nyvaller (C)
Emma Andersson (S)

Ingela Emanuelsson (MP)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
Anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-23

Anslaget sätts upp

2015-11-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Grästorp

Underskrift

Anslaget tas ner

2015-12-23

Julia Leonsson
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Kf § 85
Revisionens information
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Revisorerna kommer i fortsättningen ha en stående punkt på kommunfullmäktiges dagordning som kallas ”Revisionens information”. Här
kommer revisionen få möjlighet att informera om sitt arbete.
Revisionens ordförande Kjell-Arne Magnusson berättar vid dagens
sammanträde om revisionens grundläggande uppdrag från kommunallagen och vad revisionen arbetar med just nu.
----
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Kf § 86

Dnr 240/2015

Förslag till skattesats, utdebitering 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att fastställa utdebiteringen till 21,57 kronor/skattekrona för år 2016.
Förslaget innebär en oförändrad skattesats.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen 2015-10-02, § 8
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 230
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 230
Ärendebeskrivning

Av kommunallagen, 8 kap. 6 §, framgår att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda
skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. Om så är fallet ska
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesats för det följande
året.
Enligt beslutad tidplan ska budgetförslaget behandlas vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 2015-11-11. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten och fastställer skattesatsen för 2016 vid sammanträdet
2015-11-23. Detta innebär att kommunstyrelsen måste lämna förslag till
skattesats vid ordinarie sammanträde 2015-10-21 om inget annat beslutas.
----

Beslutsexp: Ekonomienheten
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Kf § 87

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, allmän verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende allmän verksamhet,
att fastställa nettokostnaden till 37 566 tkr i budget 2016, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom den allmänna verksamheten ansvarar för, samt
att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.
Det noteras att i budgetförslaget för allmän verksamhet ingår ett anslag
till kommunrevisionen på 502 tkr enligt beslut i kommunfullmäktiges
presidium.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 13
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 254
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 254
Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av allmänna verksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade
budgetram.
Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar,
prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget har redovisats och diskuterats i budgetberedningen och utskott.
I behandlingen av budgetförslaget föreligger protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2015-10-19, § 1, avseende beslut om budgetram
för kommunrevisionen.
---Beslutsexp: Ekonomienheten
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Kf § 88

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, teknisk verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende teknisk
verksamhet,
att fastställa nettokostnaden till 27 898 tkr i budget 2016 inkl. justeringar
av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom den tekniska verksamheten ansvarar för, samt
att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 14
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 255
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 255
Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av tekniska verksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade
budgetram.
Budgetförslaget förutsätter en höjning av vatten- och avloppstaxan med
ca 3 procent.
Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar,
prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget har redovisats och diskuterats i budgetberedningen och utskott.
---Beslutsexp: Ekonomienheten

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23

Grästorps kommun
Kommunfullmäktige

Sidan 9 av 48

Kf § 89

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, bildningsverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende bildningsverksamheten,
att fastställa nettokostnaden till 119 734 tkr i budget 2016, inkl. justeringar av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom bildningsverksamheten ansvarar för, samt
att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 15
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 256
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 256
Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av bildningsverksamhetens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade
budgetram.
Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar,
prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget har redovisats och diskuterats i budgetberedningen och utskott.
----

Beslutsexp: Ekonomienheten
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Kf § 90

Dnr 240/2015

Driftbudget för kommunstyrelsen, social verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende sociala verksamheten,
att fastställa nettokostnaden till 108 556 tkr i budget 2016, inkl. justering
av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter kommunstyrelsen genom sociala verksamheten ansvarar för, samt
att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 16
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 257
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 257
Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av sociala verksamhetens budgetförslag
visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram.
Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda förändringar,
prioriteringar och anpassningar i budgetförslaget har redovisats och diskuterats i budgetberedningen och utskott.
---Beslutsexp: Ekonomienheten
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Kf § 91

Dnr 240/2015

Driftbudget för Miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att besluta enligt avlämnat budgetförslag för 2016 avseende miljö- och
byggnämndens verksamhetsområde,
att fastställa nettokostnaden till 849 tkr i budget 2016, inkl. justeringar
av kapitalkostnader till 2016 års nivå, för de verksamheter miljö- och
byggnämnden ansvarar för, samt
att anslagsbinda budget 2016 på nämndnivå.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 17
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 258
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 258
Ärendebeskrivning

Den siffermässiga avstämningen av miljö- och byggnämndens budgetförslag visar att förslaget inryms i kommunfullmäktiges tidigare beslutade budgetram.
Effekter och konsekvenser i verksamheten av genomförda prioriteringar
i budgetförslaget har redovisats och diskuterats i budgetberedningen
och miljö- och byggnämnden.
----

Beslutsexp: Ekonomienheten
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Kf § 92

Dnr 240/2015

Finansiering
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att avsätta medel till en finansiell reserv i budget 2016 som uppgår till
500 tkr,
att reserven disponeras av kommunstyrelsen, samt
att reserven endast kan användas för att täcka extraordinära och oförutsedda kostnader i verksamheten som inte bedöms kunna finansieras
inom tilldelad budgetram.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 18
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 259
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 259
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2000-11-30, § 59, beslutat uppdra åt budgetberedningen och kommunstyrelsen att verka för att en reserv för oförutsedda kostnader avsätts i finansförvaltningen i samband med upprättande av årsbudget för kommunen. Reservens storlek bör på sikt uppgå
till ett belopp som minst motsvarar 0,50 kronor/skattekrona i utdebitering.
I kommunfullmäktiges beslut 2013-11-28, § 80 om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning framgår att en del i definitionen avseende den
finansiella delen av god ekonomisk hushållning utgörs av att det ska finnas en beredskap mot minskade intäkter och/eller ökade kostnader.
Med anledning av gällande finansiella förutsättningar inför verksamhetsåret 2016 görs bedömningen att medel kan avsättas till en finansiell reserv som motsvarar ca 0,05 kronor/skattekrona i utdebitering.
---Beslutsexp: Ekonomienheten
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Kf § 93

Dnr 240/2015

Investeringsbudget 2016, investeringsplan 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att den totala investeringsutgiften för budget 2016 fastställs till
16 800 tkr,
att investeringsnivån för 2017 och 2018 är preliminära och ska utgöra
underlag för kommande/planerade investeringsåtgärder,
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att låna upp och omsätta lån
med maximalt 21 965 tkr vilket sammantaget motsvarar det belopp som
förfaller till betalning under 2016 inkl. de lån som för närvarande löper
med rörlig ränta,
att uppmärksamma nämnder/verksamheter på kommunfullmäktiges beslut, 2012-06-14, § 40, angående investeringspolicy för Grästorps kommun. I policyn framgår vilka utgifter som kan betraktas som investeringar samt vad som ska utgöra underhållskostnader,
att anslagsbinda investeringsbudgeten för 2016 på nämnd, verksamhetsområde och projekt
Fördelningen av investeringsvolymen 2016 och investeringsplanen/behoven 2017-2018 på enskilda projekt inkl. kravet på igångsättningsbeslut framgår av bilaga till denna paragraf.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 19
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 260
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 260
Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till investeringsprojekt i budget 2016 och planen
2017-2018. Den totala beräknade investeringsutgiften (netto) för hela
perioden uppgår till 61 700 tkr fördelad på 16 800 tkr 2016, 22 400 tkr
2017 och 22 500 tkr 2018.
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Kf § 93 forts.
Någon nyupplåning för finansiering av investeringsutgifterna är inte
planerad under perioden.
Vid mötet med representanter från respektive
nämnd/verksamhetsområde har investeringsförslagen för perioden diskuterats.
Redovisningen av investeringarna har även kompletterats med kommentarer till de större investeringsprojekten.
I kommunens finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen,
antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10, § 46, framgår bl a att kommunfullmäktige ska fatta beslut om storleken av kommunens långfristiga upplåning, låneram, att gälla för kommande år.
I kommunens investeringspolicy, antagen av kommunfullmäktige 201206-14, § 40, framgår att vid större investeringar krävs ett igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen. Vilka investeringar som ska omfattas av
kravet på beslut om igångsättning ska särskilt markeras i budgeten och
tydligt framgå när investeringsbudgeten fastställs.
----

Beslutsexp: Ekonomienheten
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Bilaga Kf § 93
IB, Kräver igångsättningsbeslut i KS
IB Text

MÅL 2016
Budget
1 2 3 4 5 2016

KS-allmän verksamhet
IT investeringar

X

KS-teknisk verksamhet
Familjecentral, projektering
Säkerhets-/trygghetsåtgärder/brandlarm
Maskiner/fordon/utrustning
Lunnevibadet
Lokaler, ungdomsgård
Va- och gata
IB Förskolekök/förskola/skola
Välfärdsteknologi, social vht
Planerat underhåll/mindre investeringar
Ej spec investeringar

X X X
X

X
X

X
X X

X

1 600

X
X

300
600
1 500

Plan
2018

Perioden
2016-2018

1 500

1 500

4 600

1 800
6 000
200

600
1 500
500
4 000
1 800
7 000
500

600
1 600
2 500
4 000
1 800
5 000
500

300
1 800
4 600
3 000
8 000
5 400
18 000
1 200

4 000

4 000

4 000

12 000

800

1 000

1 000

2 800

22 400 22 500
0
0

61 700
0

Total 16 800
Lånefinansiering
0
Mål
1
2
3
4
5

Plan
2017

Invånare och kunder ska vara nöjda
Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet
Barn och ungas uppväxtvillkor
En attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande
Attraktiv arbetsgivare
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Kf § 94

Dnr 240/2015

Ekonomiska och finansiella mål
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att 2016 års ekonomiska mål utgörs av att Grästorps kommun ska leva
upp till begreppet god ekonomisk hushållning samt att alla verksamheter
ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalité med insatta resurser,
att de finansiella målen utgörs av fullmäktiges beslut om god ekonomisk
hushållning där följande områden ingår, resultat, beredskap, risk, likviditet och investering,
att verksamhetsmål och finansiella mål ska följas upp och stämmas av
under 2016 i anslutning till tertialuppföljning, delårsrapport och årsredovisning,
att en ekonomi i balans, för att långsiktigt uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning, är överordnat verksamhetsmålen varför ekonomin är en tydlig restriktion vid arbetet med att
uppnå verksamhetsmålen.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 20
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 261
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 261
Ärendebeskrivning

I kommunallagens åttonde kapitel återfinns regelverket för balanskravet
och god ekonomisk hushållning. I formuleringen av KL 8:5 framgår att
”för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för
en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella
mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”.
I kommunens styrmodell för planering- och uppföljning framgår de viktigaste områdena att arbeta med under de kommande åren. Målen inom
de fyra perspektiven ska utgöra underlag för verksamhetsplaneringen
och dess prioriterade mål för en god ekonomisk hushållning. I förslaget
till verksamhetsplan redovisas verksamhetsmål för 2016 med utgångspunkt i inriktningsdokumentet.
---Beslutsexp: Ekonomienheten
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Kf § 95

Dnr 240/2015

Resultatbudget och finansieringsbudget för år 2016, plan för 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
att fastställa resultatbudget och finansieringsbudget för 2016 enligt bilaga till denna paragraf,
att resultatbudget och finansieringsbudget för perioden 2017-2018 ska
utgöra inriktningen för kommande budgetarbete avseende omfattningen
av verksamhetens nettokostnader.
Ärendets tidigare behandling

Budgetberedningen, § 21
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 262
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 262
Ärendebeskrivning

Redovisas resultatbudget och finansieringsbudget för 2016 i sammandrag med utgångspunkt från budgetberedningens behandling, prioriteringar och ställningstaganden inför verksamhetsåret 2016. I behandlingen av resultatbudget och finansieringsbudget i8 budgetberedningen har
olika beräkningar redovisats avseende befolkningstal, resultatnivåer
kopplat till investeringsvolym och finansieringsgrad, finansiell reserv
samt god ekonomisk hushållning.
I behandlingen av resultatbudget 2016 och förutsättningarna för finansiering framgår att budgetberedningen 2015-10-02, § 8, beslutat föreslå
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att utdebiteringen för 2016 ska
vara oförändrad och uppgå till 21,57 kronor/skattekrona.
Det noteras att budgetberäkningarna för 2016 avseende skatte- och
statsbidragsintäkter i finansförvaltningen bygger på ett antaget invånarantal i kommunen den 1 november 2015 på 5 628 personer.
Vidare redovisas resultatbudget och finansieringsbudget för perioden
2017-2018 som visar utvecklingen av kommunens samlade ekonomi och
resultatutveckling under perioden med nu kända förutsättningar och antaganden.
---Beslutsexp: Ekonomienheten
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RESULTATBUDGET 2016

PLAN 2017- 2018

B U D GE T

P LA N

P LA N

2016

2017

2018

-295 506

-305 968

-314 088

232 053

240 176

247 793

71 314

70 182

69 954

85

85

85

-1 806

-1 570

-1 455

-73

-125

-158

6 067

2 780

2 131

EXTRA ORDINÄRA INTÄKTER

0

0

0

EXTRA ORDINÄRA KOSTNADER

0

0

0

6 067

2 780

2 131

tk r

VERKSAMHET ENS NET T OKOST NAD

SKATTEINTÄKTER

utdebitering 21,57

STATSBIDRAG/UTJÄMNING
FINANSIELLA INTÄKTER
FINANSIELLA KOSTNADER
RÄNTA PÅ PENSIONER, fr o m 1998

RESULT AT FÖRE EXT RA ORDINÄRA POST ER

ÅRET S RESULT AT
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FINANSIERINGSBUDGET 2016

tk r

PLAN 2017 - 2018

B U D GE T
2016

P LA N
2017

P LA N
2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHET EN

Årets resultat
Just. av- och nedskrivningar
Just. övriga ej likvidpåverkande poster
Me d e l frå n v e rk s a mhe te n fö re
fö rä nd ring a v rö re ls e k a p ita l
Ökning/minskning, kortfristiga fordringar
Ökning/minskning, förråd
Ökning/minskning, kortfristiga skulder
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHET EN

6 067
14 097
486

2 780
14 468
566

2 131
14 062
626

20 650
0
0
0
20 650

17 814
0
0
0
17 814

16 819
0
0
0
16 819

-16 800
0
0
0
-16 800

-22 400
0
0
0
-22 400

-22 500
0
0
0
-22 500

0
-4 195
0
0
-4 195

0
-4 195
0
0
-4 195

0
-4 195
0
0
-4 195

24 779
24 434
-345

24 434
15 653
-8 781

15 653
5 777
-9 876

INVEST ERINGSVERKSAMHET EN

Förvärv av materiella anläggningstillg.
Försäljning av materiella anläggningstillg.
Förvärv av finansiella anläggningstillg.
Försäljning av finansiella anläggningstillg.
MEDEL FRÅN INVEST ERINGSVERKSAMHET EN
FINANSIERINGSVERKSAMHET EN

Nya lån, beslutad låneram
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET EN
ÅRET S KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring
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Dnr 240/2015

Verksamhetsplan och budget 2016, ekonomisk plan 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018.
Ärendets tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden 2015-10-08, § 54, Verksamhetsplan miljö- och
byggnämnd
Allmänna utskottet 2015-10-20, § 82, Verksamhetsplan allmän verksamhet
Allmänna utskottet 2015-10-20, § 83, Verksamhetsplan teknisk verksamhet
Bildningsutskottet 2015-10-21, § 92, Verksamhetsplan bildningsverksamheten
Sociala utskottet 2015-10-22, § 191, Verksamhetsplan social verksamhet
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 253
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan budget 2016, ekonomisk plan 2017-2018
Ärendebeskrivning

Verksamhetsplaneringen utgår från kommunfullmäktiges vision, "Vision
Grästorp 2020". Kommunallagen anger att ".. för verksamheten skall
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning" och att begreppet "god ekonomisk hushållning" ska vara kopplad
till verksamheten. Därför är det viktigt att det i verksamhetsplanen tydligt framgår ambition och kvalité i kommunens målformulering och att
dessa är anpassade till budgetramarna.
---Beslutsexp: Ekonomienheten
Allmän verksamhet
Teknisk verksamhet
Bildningsverksamheten
Social verksamhet
Miljö- och byggnämndens verksamhet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23

Grästorps kommun
Kommunfullmäktige

Sidan 21 av 48

Kf § 97

Dnr 82/2015

Svar på medborgarförslag om ett Grästorps eget Hall of Fame
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige

Jan Lindell pratar för sitt medborgarförslag.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-04-27, § 21
Kommunstyrelsen 2015-05-27, § 172
Bildningsutskottet 2015-08-11, § 53
Kommunstyrelsen 2015-08-26, § 189
Bildningsutskottet 2015-10-06, § 80
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 235
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Jan Lindell lämnade 2015-02-26 in ett medborgarförslag om ett
Grästorps Hall of Fame där grästorpare som gjort sig kända för allmänheten skulle uppmärksammas genom att till exempel foton sätts upp på
en vägg där Kulturhuset kanske kan vara en lämplig plats.
----

Beslutsexp: Förslagsställare
Förvaltningen
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Dnr 352/2014

Svar på motion angående ursprungsmärkning av matsedel
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motivering enligt
ärendebeskrivningen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2014-12-11, § 130
Kommunstyrelsen 2015-01-14, § 53
Allmänna utskottet 2015-10-26, § 77
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 264
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Att bedöma en måltid ur miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv är en
uppgift som är betydligt mer komplex än att kunna besvaras genom att
ursprungsmärka måltiden.
En sammansatt måltid så som exempelvis en skollunch kan inneha
mängder av ursprung. För att ge ett tydligt exempel så erbjuds gästen
före man tar av varmrätten en salladsbuffé där det dagligen erbjuds
minst tio sorters sallader med säkerligen minst tio olika ursprung totalt.
Därefter tas baskomponent (potatis, ris, pasta, cous cous mm.) som ofta
produceras i olika delar av världen. Därefter tas huvudkomponent (kött,
fisk, fågel mm.) som förvisso ofta är svenskt men det beror på vilken råvara/produkt som finns tillgänglig hos vår avtalsleverantör.
Grästorps kommuns måltidsverksamheter strävar alltid efter att tillaga
goda och näringsriktiga måltider. Ambitionen är att tillaga så mycket av
måltiderna som möjligt från grunden. Matlagning från grunden gör inte
bara måltiderna godare utan bidrar även till att minska innehållet av
dolda tillsatser som ofta finns i hel- & halvfabrikat.
I motionen nämns inget om svenskt kött men det kan ändå vara på sin
plats att förtydliga även vad som gäller kring den frågan, då den är vanligt förekommande. Alla inköp styrs utifrån avtal som upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunens inköpare avropar de artiklar som finns på våra livsmedelsavtal.
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LOU säger bland annat följande:
- Kommunen ska välja lägsta pris till efterfrågad kvalitet
- Kvalitetskrav får inte strida mot EU-fördragets regler om förbud
mot handelshinder
- Upphandlingslagstiftningens principer om likabehandling och icke
diskriminering gäller.
Vi kan således inte ställa krav på svenskt kött i ett upphandlingsförfarande då detta är olagligt eftersom det diskriminerar andra EU-länder
m.fl. Vi kan heller inte ställa krav som inte följs upp av oss själva, en
myndighet eller en oberoende tredje part i det land som varan produceras i. Svenska djurskyddskrav följs exempelvis upp av en myndighet i
Sverige men svenska djurskyddskrav följs inte upp av en myndighet i
andra länder där lagkravet inte finns.
Ett annat problem med att ursprungsmärka menyn är att det inte går att
med säkerhet uppge var exempelvis blandats, torskfilé osv, har sitt ursprung redan när meny-planeringen sker. Först när råvaran/produkten
är levererad kan vi ange ursprunget. Den råvara som finns på avtal kan
exempelvis vara slut hos leverantör eller utgången från producent. Om
så sker skickas en ersättningsvara. Ersättningsvaran ska då i enlighet
med avtal vara kvalitetsmässigt likvärdig eller bättre än den upphandlade
artikel och säljas till samma pris, dock är inte ursprunglandet något som
leverantören behöver förhålla sig till då man inte kan ställa det som krav
enligt LOU.
Det är således omöjligt att ursprungsmärka måltiderna på menyerna
men det är naturligtvis möjligt att informera våra gäster om ursprung då
det efterfrågas.
---Beslutsexp: Sverigedemokraterna
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Dnr 363/2015

Bredbandsstrategi för Grästorps kommun 2015-2020
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till bredbandsstrategi.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-10-26, § 84
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 265
Beslutsunderlag

Förslag - Bredbandsstrategi
Ärendebeskrivning

Grästorps framtida möjligheter som en självständig och livskraftig kommun är beroende av att kommunen kan behålla befintliga medborgare
och att nya invånare lockas att bosätta sig i kommunen. En förutsättning för att lyckas med denna målsättning är tillgång till bredband med
hög kapacitet.
Strategin ska fungera som ett styrdokument för kommunens långsiktiga
arbete med bredbandsutveckling fram till 2020. Strategin innehållet prioriterade målområden och definierar konkreta målsättningar för dessa.
Perspektiv

Ja

Jämställdhet/
Likabehandling
Trygghet

X

Barn
Hälsa
Miljö

X
X
X

Nej

Neutralt

X

Kommentar

Underlättar studier och kommunikation
Tillgång till e-hälsaservice
Digitalisering kan minska energiförbrukning och transporter
Samma förutsättningar för alla i hela
kommunen
Tillgång till e-hälsa, larm, kommunikation etc.

----

Beslutsexp: Hemsidan
Landsbygdsutvecklare
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Dnr 353/2015

Höjt avgiftstak för vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt budgetpropositionen, anta upprättat förslag på höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §, samt att förändringen börjar gälla den 1 januari 2016.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2015-10-28, § 183
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 266
Beslutsunderlag

Avgifter inom vård och handikappomsorg, revidering i författningssamling för Grästorps kommun.
Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §
Ärendebeskrivning

Förslaget i regeringens budgetproposition innebär en möjlighet för
kommunerna att höja maxtaxan för vård och omsorg. Ar 2015 får maxtaxan som högst uppgå till 1780 kr per månad. Det nya förslaget innebär
att summan höjs till 1991 kr per månad 2016. Uträkning av maxtaxa utgår från basbeloppet, som för år 2016 blir 44 300 kr.
Förslaget är:
Den högsta månadsavgiften för hemtjänst, dagverksamhet, tillsammans
med vårdavgifter för långtidssjukvård (HSL) ska ändras från högst en
tolftedel av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av
0,5392 procent av prisbasbeloppet.
Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, ska ändras från högst en tolftedel av 0,50 procent
av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5539 procent av prisbasbeloppet.
---Beslutsexp: Social verksamhet
Ekonomienheten
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Dnr 349/2015

Frister för brandskyddskontroll och sotning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar,
1. att fastställa frister för rengöring (sotning) enligt räddningsnämndens
upprättade förslag till kommunal föreskrift. Föreskriften ska gälla från
och med 1 januari 2016.
2. att fastställa frister för brandskyddskontroll enligt räddningsnämndens upprättade förslag. Fristerna ska gälla från och med 1 januari 2016.
Ärendets tidigare behandling

Räddningsnämnden 2015-09-10, § 26
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 236
Beslutsunderlag

Frister 2016 beslut RN 2015-09-10
Ärendebeskrivning

I förordningen 2003:789 om skydd mot olyckor, framgår att en kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3
kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske.
Den gemensamma räddningsnämnden har fattat beslut om kontrollfrister gällande sotningsfrister men det är respektive kommunfullmäktige
som rätteligen ska besluta om detta (det rätta hade varit att föreslå
kommunfullmäktige besluta om att anta sotningsfrister). Enligt jurister
på SKL behöver inte beslutet tas om i räddningsnämnden men ska
skickas vidare för beslut i respektive fullmäktige. Ärendet anses berett
av räddningsnämnden.
Sotningsfristerna ska gälla från 2016-01-01.
---Beslutsexp: Räddningschef
Hemsidan
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Dnr 189/2015

Revidering av Miljöbalkstaxa
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad taxa för miljöbalkstillsynen enligt upprättat förslag till taxa §§ 1-29, samt taxebilagor 1 och
2, att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.
Ärendets tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden 2015-10-08, § 47
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 231
Beslutsunderlag

Miljöbalkstaxa Taxebilaga 1 och 2.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 18 december 2003, § 89, att införa taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Taxan har vid några tillfällen justerats på grund av ändringar i lagstiftningen senast 17 december 2009 KF § 120.
Gällande taxa baseras på en modell utarbetad av Sveriges kommuner
och landsting (SKL).
SKLs underlag till ”Taxa inom miljöbalkensområde utifrån risk- och resursbedömning” har nu reviderats då ny lagstiftning trätt i kraft och nya
begrepp införts i EU direktiv samt att det tillkommit nya klassificeringar
och nya bedömningar av tillsynsbehov med anledning av detta.
Kommunen har tidigare avstått från riskbedömningsmodulen i SKLs
modell och nationell erfarenhet har visat att det var klokt då denna modul har varit mycket resurskrävande utan att det genererat en bättre miljötillsyn. Förslaget är att även vid revidering avstå från riskbedömningsmodulen.
I taxebilaga 2 har hänvisningar till den nya miljötillsynsförordningen
(2011:13), miljöprövningsförordningen(2013:251) och Industrial Emissions Direktiv (IED) direktivet (2010/75/EU) införts. Det är framförallt
IED direktivet som kommer att innebära större krav på mer resurser för
tillsyn av stora industriella verksamheter.
Under våren 2015 har SKL tagit fram ett nytt underlag för att beräkna
handläggningskostnad per timme för kommunal taxa avseende miljöbal______________________________________________________________________________________________________________________________________
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kens område. Föreslagen handläggskostnad per timma utgår från SKLs
nya underlag.
En jämförelse av timtaxan 2015 för några utvalda kommuner samt ett
genomsnittsvärde för Sverige. Underlaget är baserat på en enkätundersökning från hösten våren 2015. Genomsnittsvärdet baseras på svar från
ca 200 (203/205/1999) kommuner/förbund.
Kommun
Grästorp
Genomsnitt
Sverige *
Alingsås
Miljösamverkan
Östra Skaraborg**
Varberg
Trollhättan
Mariestad(MTG)

Miljöbalk
880
841

Livsmedel
1020
988

Livs extra
880
892

950
908

1120
1142

895
908

871
850
650

1098
950
880

915
950
660

*Genomsnitt från enkätsvar baserat på ca 200 kommuner/förbund
150625
**Miljösamverkan Östra Skaraborg kommunalförbund Skövde, Hjo,
Tibro, Falköping och Karlsborg
---Beslutsexp: Miljö- och hälsoskyddschef
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Dnr 190/2015

Revidering av taxa för tillsyn gällande lagen om foder och animaliska biprodukter
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad taxa för offentlig
kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter enligt upprättat förslag §§ 1 - 17 att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.
Ärendets tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden 2015-10-08, § 48
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 232
Beslutsunderlag

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och
animaliska biprodukter
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2011, KF § 35, att införa
taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter.
Under våren 2015 har SKL tagit fram ett nytt underlag för att beräkna
handläggningskostnad per timme för kommunal taxa avseende miljöbalkens område. Föreslagen handläggskostnad per timma utgår från SKLs
nya underlag.
Handläggningskostnaden per timma för taxa gällande lagen om foder
och animaliska biprodukter har tidigare jämställt med handläggningskostnaden per timma för tillsyn inom miljöbalkens område och en revidering av gällande taxa följer av det.
----

Beslutsexp: Miljö- och hälsoskyddschef
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Dnr 224/2015

Revidering av taxa för livsmedelstillsyn
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad taxa för offentlig
livsmedelskontroll enligt upprättat förslag §§ 1 - 21 att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.
Ärendets tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden 2015-10-08, § 49
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 233
Beslutsunderlag

Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2006 § 113 att anta taxa för
den kommunala livsmedelskontrollen.
Taxan har vid några tillfällen reviderats på grund av ändringar i lagstiftningen senast 24 november 2011 KF § 74
Gällande taxa baseras på en modell utarbetad av Sveriges kommuner
och landsting (SKL).
Under våren 2015 har SKL tagit fram ett nytt underlag för att beräkna
handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende livsmedel.
I det uppdaterade beräkningsunderlagt tas hänsyn till att restiden enligt
kontrollförordningen ((EG) nr 882/2004) artikel 10 ej får räknas in som
kontrolltid i den planerade kontrollen utan ingå som en kostnad i underlaget för timtaxa.
En jämförelse av timtaxan 2015 för några utvalda kommuner samt ett
genomsnittsvärde för Sverige. Underlaget är baserat på en enkätundersökning från våren 2015. Genomsnittsvärdet baseras på svar från ca 200
(203/205/1999) kommuner/förbund.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23

Grästorps kommun
Kommunfullmäktige

Sidan 31 av 48

Kf § 104 forts.
Kommun
Grästorp
Genomsnitt
Sverige *
Alingsås
Miljösamverkan
Östra Skaraborg**
Varberg
Trollhättan
Mariestad(MTG)

Miljöbalk
880
841

Livsmedel
1020
988

Livs extra
880
892

950
908

1120
1142

895
908

871
850
650

1098
950
880

915
950
660

*Genomsnitt från enkätsvar baserat på ca 200 kommuner/förbund
150625
**Miljösamverkan Östra Skaraborg kommunalförbund Skövde, Hjo,
Tibro, Falköping och Karlsborg
----

Beslutsexp: Miljö- och hälsoskyddschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23

Grästorps kommun
Kommunfullmäktige

Sidan 32 av 48

Kf § 105

Dnr 225/2015

Revidering av taxa för solarietillsyn
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad taxa för solarietillsyn enligt upprättat förslag §§ 1 - 9 att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.
Ärendets tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden 2015-10-08, § 50
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 234
Beslutsunderlag

Taxa för tillsyn över solarier
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2011 KF § 23, att införa
taxa för kontroll av solarier.
Under våren 2015 har SKL tagit fram ett nytt underlag för att beräkna
handläggningskostnad per timme för kommunala taxor inom miljöbalkens område.
Handläggningskostnaden per timma för solarietillsyn har tidigare jämställt med handläggningskostnaden per timma för tillsyn inom miljöbalkens område och en revidering av gällande taxa följer av det.
----

Beslutsexp: Miljö- och hälsoskyddschef
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Sidan 33 av 48

Kf § 106

Dnr 338/2015

Sammanträdesplan 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges sammanträden 2016 enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att sammanträden kungörs genom
annons, med uppgift om tid och plats för sammanträdet samt viktigare
ärenden på dagordningen i Nya Lidköpingstidningen.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-10-05, § 73
Bildningsutskottet 2015-10-06, § 83
Sociala utskottet 2015-10-07, § 180
Miljö- och byggnämnden 2015-10-08, § 52
Kommunstyrelsen 2015-10-21, § 242
Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2016
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2016 enligt nedan:
22 februari
25 april
13 juni
17 oktober
28 november
12 december
Samtliga tillfällen är förlaggda på måndagar och ordinarie tid för kommunfullmäktiges sammanträden är 19:00.
----

Beslutsexp: Medborgarkontoret
Hemsidan
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Sidan 34 av 48

Kf § 107

Dnr 332/2015

Förbundsordning för kommunalförbundet Göliska IT
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besluta att anta förbundsordning för Göliska IT.
Ärendets tidigare behandling

Allmänna utskottet 2015-10-26, § 81
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 263
Beslutsunderlag

Förbundsordning Göliska IT
Ärendebeskrivning

Den 15 juni 2015, § 40, fattade kommunfullmäktige beslut om att söka
inträde i kommunalförbundet Göliska IT. Detta kommer innebära att
Grästorp kommer bli medlem i aktuellt kommunalförbund tillsammans
med Skara, Essunga, Götene och Lidköping. Kommunalförbundet styrs
utifrån en förbundsordning som reviderades senast den 11 augusti 2015
och måste antas av samtliga medlemskommuner.
----

Beslutsexp: Kommunalförbundet Göliska IT

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23
Sidan 35 av 48

Kf § 108
Val av ledamot och ersättare till direktionen för kommunalförbundet
Göliska IT
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i direktionen för kommunalförbundet Göliska IT välja,
Ordinarie: Tobias Leverin (C)
Ersättare: Kristina Augustsson (S)
Ärendebeskrivning

Valberedningens ordförande Kent Hansson (M) redovisar valberedningens förslag till ordinarie ledamot och ersättare till direktionen för
kommunalförbundet Göliska IT.
Valberedningen förslag:
Ordinarie: Tobias Leverin (C)
Ersättare: Kristina Augustsson (S)
----

Beslutsexp: Göliska IT
Valda
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Sidan 36 av 48

Kf § 109
Val av revisor för kommunalförbundet Göliska IT
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor för kommunalförbundet
Göliska IT välja,
Ordinarie: Carl-Johan Månsson
Ersättare: Ann-Charlotte Carlsson
Ärendebeskrivning

Valberedningens ordförande Kent Hansson (M) redovisar valberedningens förslag till ordinarie revisor och ersättare för kommunalförbundet Göliska IT.
Valberedningen förslag:
Ordinarie: Carl-Johan Månsson
Ersättare: Ann-Charlotte Carlsson
----

Beslutsexp: Göliska IT
Valda
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Sidan 37 av 48

Kf § 110

Dnr 384/2015

Medborgarförslag angående gångbro över Nossan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Jan Vinberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska
fästa ett nät på gångbron till området Brännebacken, likt bron vid Forshallspromenaden, för att fotgängare ska få ett bättre fotfäste.
---Beslutsexp: Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23
Sidan 38 av 48

Kf § 111

Dnr 390/2015

Medborgarförslag om riktlinjer för kommunens personal vid bemötande av medborgare
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget
Ärendebeskrivning

Rolf och Irma Ahlberg har lämnat in ett medborgarförslag om riktlinjer
för kommunens personal vid bemötande av medborgare.
---Beslutsexp: Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23
Sidan 39 av 48

Kf § 112

Dnr 389/2015

Motion om en kulturskola tillgänglig för alla barn
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Ingela Emanuelsson (MP) har lämnat in en motion angående en kulturskola för alla barn. Miljöpartiet vill att möjligheten att avgiftsbefria kulturskolan för barn i ekonomiskt utsatta familjer utreds.
---Beslutsexp: Kommunstyrelsen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Grästorps kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23
Sidan 40 av 48

Kf § 113

Dnr 392/2015

Motion om att öka kvälls- och öppettider på återvinningscentralen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Ingela Emanuelsson (MP) har lämnat in en motion om att öka kvällsoch öppettiderna på återvinningscentralen i Grästorp.
----

Beslutsexp: Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23
Sidan 41 av 48

Kf § 114

Dnr 393/2015

Motion om digitala infartsskyltar
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutsunderlag

Motionen
Ärendebeskrivning

Jens Persson (S) med flera har lämnat in en motion om digitala infartsskyltar vid de stora infarterna till Grästorp för att kunna förmedla betydelsefull information till invånare och besökare.
----

Beslutsexp: Kommunstyrelsen
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Sidan 42 av 48

Kf § 115

Dnr 394/2015

Motion om promenad-/cykelväg utmed Nossans norra sida från Forshall till Balders väg
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
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.
----

Beslutsexp: Kommunstyrelsen
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Sidan 43 av 48

Kf § 116

Dnr 388/2015

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ingela Emanuelsson (MP) får ställa
frågan till kommunstyrelsens ordförande.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige

Fullmäktiges ordförande ställer frågan om Ingela Emanuelsson (MP) får
ställa den anmälda frågan till kommunstyrelsens ordförande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas.
Ärendebeskrivning

Ingela Emanuelsson (MP) ställer en enkel fråga till kommunalrådet Kent
Larsson (M) om miljöpolicyn. Frågan lyder, vem är miljöansvarig i
Grästorps kommun och därmed arbetar med de uppsatta målen i ”Mål
för Grästorps kommuns miljöarbete”?
Kent Larsson (M) svarar att det inte finns en specifik tjänsteman som
har till uppgift att enbart arbeta med detta utan att ansvaret ligger på
allmän verksamhet. I verksamhetsplanen för 2016 finns målen ”begränsad klimatpåverkan” och ”giftfri miljö” och dessa kommer att följas upp
i tertialrapporter och årsrapport.
----
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23
Sidan 44 av 48

Kf § 117

Dnr 371/2015

Anmälan av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Beslutsunderlag

Anmälan av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har från och med 2015-10-26 utsett ny
ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige i Grästorps kommun för
Socialdemokraterna.
Ny ledamot i kommunfullmäktig i Grästorps kommun är Emma Andersson (S).
Ny ersättare i kommunfullmäktige i Grästorps kommun är Tore Emanuelsson (S).
----
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Sidan 45 av 48

Kf § 118

Dnr 366/2015

Svar på revisionens rapport, Granskning av delårsbokslut per 2015-0630 och löpande granskning 2015
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan av svar på revisionens
rapport, Granskning av delårsbokslut per 2015-06-30 och löpande
granskning 2015 till handlingarna.
Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 57
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 272
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, § 272
Yttrande EoY löpande granskning 2015
Missivbrev delårsrapport 2015-06-30 och löpande granskning 2015
Revisionsrapport - Granskning av delårsbokslut och löpande granskning
2015
Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har överlämnat granskningsrapporten Granskning
av delårsbokslut per 2015-06-30 och löpande granskning 2015 och önskar svar på vilka beslut/åtgärder kommunstyrelsen avser utföra med anledning av de bedömningar/förslag till förbättringar som anges i rapporten.
----
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2015-11-23
Sidan 46 av 48

Kf § 119
Anmälan av granskningsrapport för Grästorps Fjärrvärme AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan av granskningsrapporten för Grästorps Fjärrvärme AB till handlingarna.
Beslutsunderlag

Granskningsrapport för Grästorps Fjärrvärme AB
Ärendebeskrivning

Revisor Carl-Johan Månsson har granskat verksamheten hos Grästorps
Fjärrvärme AB under 2014. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Carl- Johan Månsson bedömer sammantaget att bolagets verksamhet
skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att bolagets interna kontroll varit
tillräcklig.
----
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-23
Sidan 47 av 48

Kf § 120
Nästa sammanträde
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Nyvaller (C) informerar om
att nästa sammanträde med kommunfullmäktige, 2015-12-14, kommer
att hållas i Konserthuset. Klockan 18.00 kommer musikskolan och
Grästorps lucia att underhålla och sammanträdet börjar klockan 18.30.
----
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Kf § 121
Strategidag 2016
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande, Kent Larsson (M) informerar en kommande strategidag som kommer att äga rum 2016-02-04. Mer information om dagen kommer att komma längre fram men tanken är att det ska
vara en heldag med aktiviteter på kvällen.
----
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