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Plats och tid 
	

Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp 2016-03-09, kl 13.00 
— 15.25, Ajournering 14.40 — 14.55 

Beslutande 	 Närvaro/Frånvaro 
Ordinarie 	 N/F Tjänstgörande ersättare 
Kent Larsson (M) N  
Tobias  Leverin (C) F Gunilla Johansson (S) 
Jens Persson (S) N 
Carina Torpenberg (M) N 
Eva Tengeland (m)  N 
Kent Hansson (M) N 
Maria Toll (C) N 
Svante Clas son (C) F Madeleine Vinberg (C) 
Dag Hardyson (L) F  
Tobias  Svensson (5) N 
Kristina Eriksson (S) N 
Göran Enström (S) N 
Magnus Harjapää  (SD)  F Karin Wulcan 

Övriga 
deltagande 

Utses att justera 

Tid och plats för 
justering 

Julia Leonsson, sekreterare 
Ove Johansson, kommunchef 
Hans Ekensskär, socialchef 
Linda Esseholt, skokhef  
Manias  Svensson, teknisk chef 
Sven Karlsson, ekonomichef 
Carina Arvidsson, MAS 

Jens Persson (S) 

Medborgarkontoret, 2016-03-16, kl 09.00 

Paragrafer 
37 — 68 
37 — 68 
37 — 68 
37 — 68 
37 — 68 
37 - 68 
58 
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Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2016-03-09 

2016-03-16 	 Anslaget tas ner 	2016-04-08 

Kommunkontoret, Grästorp 

r 

Julia Leom son 
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54 	Nyttjanderättsavtal Ridldubben i Grästorp 

55 	Möjlighet att söka anslag för cykelvägar utmed regionala vägar 
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58 	Patientsäkerhetsberättelsen 2015 
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61 	Utökat kultur- och fritidsstöd i syfte att uppmuntra ett socialt 
ansvarstagande 
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63 	Medborgarförslag om ett industrihotell 
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Ks § 37 

Rapport och protokoll från utskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. 

Ärendets tidigare behandling 

Allmänna utskottet 2016-02-22 
Bildningsutskottet 2016-02-23 
Sociala utskottet 2016-02-24 

Beslutsunderlag 

Protokoll Au 160222 
Protokoll Bu 160223 
Protokoll  Su  160224 

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 kommun's'tyrelsen 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 
2016-02-22, bildningsutskottet 2016-02-23 och sociala utskottet 2016-
02-24. 

Allmänna utskottet: Har inget att rapportera utöver de punkter som 
man skickat vidare till dagens kommunstyrelsemöte. 

Bildningsutskottet: Har inget att rapportera utöver de punkter som man 
skickat vidare till dagens kommunstyrelsemöte. 

Sociala utskottet: En brukarundersökning är genomförd inom LSS. 
Generellt visar resultatet att brukarna är väldigt nöjda. Sociala utskottets 
ordförande Carina Torpenberg informerar också om att nya krav på 
bemanning inom äldreomsorgen är på gång. Exakta direktiv kommer 
komma  senate  under våren eller sommaren och detta kan komma att 
innebära ökade kostnader för oss.  

KY 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 38 

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 som till  exempel Skaraborgs 
kommunalförbund, Omställningskontoret + och Vänersamverkan. 

Skaraborgs kommunalförbund: 
Det pågår nu en diskussion runt gymnasieskolan. Man tidigare begärt en 
utredning för att titta på kostnader och kvalitet. Priserna har gått upp 
även i år trots att priserna redan innan var dyrare än övriga Sverige. 

V6 (sex kommuner i västra Skaraborg): 
Kommunerna som ingår i sammarbetet har diskuterat kring de 
naturbruksgymnasier som drivs av regionen. Underlaget med 
sökande är för lågt för att alla ska kunna vara kvar. Enligt ett tidigare 
beslut ska Nuntorps naturbruksgymnasium och 
naturbruksgymnasiet i Dingle läggas ner men det pågår fortfarande 
diskussioner kring detta. 

_ 	v6-kommunerna har också gett ett uppdrag till tjänstemännen att se 
över om kommunerna kan arbeta gemensamt beträffande 
besöksnäringen. 
Under våren kommer även Trollhättan stad och Vänersborgs 
kommun bli inbjudna till ett möte med V6-kommunerna. 

Ordföranderåd: 
2016-03-02 hölls ett ordföranderåd där även biskopen medverkade. Han 
vurmade för samarbete och att vi ska göra saker tillsammans. I övrigt 
var den stora frågan hur vi går vidare med föreningskansliet och idéen 
att samla alla kanslister på samma ställe. 

/693  
Utdragsbestyrkande 
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Ks  § 39 	 Dnr 71/2016 

Redovisning av internkontroll 2015 Miljö och byggnämnden  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendets tidigare behandling 

Miljö- och byggnämnden 2015-03-19, § 16 
Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 113 
Miljö- och byggnämnden 2016-02-11, § 4 

Beslutsunderlag 

Mbn 5 4 Redovisning av intern kontroll för 2015 
Intern kontroll 2015, Miljö- och byggnämnden 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-02-11, 5 4 att godkänna 
internkontroll för 2015 för miljö- och byggnämnden. 

Då kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över Miljö- och byggnämnden 
informeras kommunstyrelsens ledamöter om beslutet. 

Utdragsbestyrkande 
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Ks  § 40 	 Dnr 72/2016 

Internkontrollplan 2016 Miljö och byggnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendets tidigare behandling 

Miljö- och byggnämnden 2016-02-11, § 5 

Beslutsunderlag 

Mbn § 5 Kontrollplan för 2016 
Internkontroll, lista på processer och kontrollmoment för miljö- och 
byggnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-02-11, § 5 att under 2016 
kontrollera: 

- utfårdande av slutbesked 
- uppdatering av kontaktuppgifter på hemsidan 
- uppdatering hemsida Miljö & Bygg 
- att inkommande ärenden handläggs enligt gällande lagstiftning 
- att operativ och systematisk tillsyn bedrivs och dokumenteras enligt 

gällande lagstiftning 
- att avloppsinventering för återstående fastighetsägare utförs efter 

anslutning till kommunalt VA-nät enligt tidplan 

inom Miljö och byggnämndens ansvars område. 

Då kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över Miljö- och byggnämnden 
informeras kommunstyrelsens ledamöter om beslutet. 
- - - - 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 41 	 Dn_r 50/2016 

Information om årlig uppföljning av risk- och sårbarhetsarbetet i  
Grästorps kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2016 Grästorp 

Ärendebeskrivning 

Grästorps kommun rapporterar årligen in information till Länsstyrelsen 
om risk- och sårbarhetsarbetet i kommunen. Vid kommunstyrelsen 
sammanträde 2016-03-09 redovisas uppföljningen för år 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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Ks  5 42 

Utsmyckning av torget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till  handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson (M) informerar om att 
man fört diskussioner med Ase Viste Sparbank om utsmyckning av tor-
get. Banken vill gärna vara med och sponsra något projekt eftersom de 
firar 140-årsjubileum i år. Man har diskuterat om det planerade vatten-
spelet på torget skulle kunna vara ett sådant projekt men kommit fram 
till att det ska vara något som är mer riktat mot barn och unga. 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 43  

Byggande av industrihotell i Grästorps kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till överenskommelse. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson (M) och kommunchef 
Ove Johansson informerar om att det uppstått ett problem med en in-
dustritomt som kommunen sålt. 

Tomten är från början såld av kommunen och har visat sig vara under-
målig för att kunna bygga på. Det kan kosta upp till 2 000 tkr att åtgärda 
marken för att industrifastigheten ska kunna utnyttjas. 

Beslutsexp: Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Ks 5 44 	 Dnr  303/2015  

Svar på medborgarförslag om container för insamling av glas vid Hy-
ringa-Längnums bygdegård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med medborgarförslaget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2015-10-19, § 78 
Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 273 
Allmänna utskottet 2016-02-22, § 17 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget 

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 
åter-placerat ut en glascontainer vid bygdegården i Hyringa - Längnum. 
Detta utfördes under december 2015. 

Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar 
Barn X 
Hälsa X 
Miljö X 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

X 

Trygghet X 

Beslutsexp: Kommunfullmäktige 

7/9  
Utdragsbestyrkande 
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Ks  § 45 	 Dnr 384/2015 

Svar på medborgarförslag angående gångbro över Nossan  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ayslå 
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, 5 29 
Allmänna utskottet 2016-02-22, 5 18 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget 

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 fot-
fäste. 

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 Ja Nej Neutralt Kommentar 
Barn X 
Hälsa X 
Miljö X 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

X 

Trygghet X 

Beslutsexp: Kommunfullmäktige 

A99 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 46 	 Dnr  392/2015  

Svar på motion om att öka kvälls- och öppettider på återvinningscen-
tralen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ayslå den 
första att-satsen av motionen. Andra att-satsen av motionen arbetar 
teknisk verksamhet redan med att lösa, i och med det är den andra att-
satsen besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2015-11-23, 5 113 
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 30 
Allmänna utskottet 2016-02-22, § 19 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Ärendebeskrivning 

Ingela Emanuelsson (Mp) har lämnat in en motion om att öka kvälls-
och 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 AVG 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 Ja Nej Neutralt Kommentar 
Barn X 
Hälsa X 
Miljö X 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

X 

Trygghet X 

Beslutsexp: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Ks  § 47 	 Dnr 394/2015 

Svar på motion om promenad och cykelväg utmed Nossans norra sida 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med motionens förslag ayseende första att-satsen i motionen. 
Andra och tredje att-satsen föreslås ayslag. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 115 
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 33 
Allmänna utskottet 2016-02-22, § 20 

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 ayser att aysätta 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 Ja Nej Neutralt Kommentar 
Barn X 
Hälsa X 
Miljö X 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

X 

Trygghet X 

Beslutsexp: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 16 av 41 

Ks § 48  

Budgetuppföljning  2016  

Dnr 93/2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till  handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens uppföljning av kommunens ekonomi sker månadsvis 
genom att en rapport lämnas ayseende det ekonomiska utfallet i förhål-
lande till budget samt avvikelser jämfört med föregående månad. Rappor-
ten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande 
till fastställd budget. 

Vid dagens sammanträde presenteras en budgetuppföljning till och med 
februari 2016. I budgetuppföljningen ingår en resultat- och finansierings-
budget med prognos för helåret 2016. I budgetuppföljning ingår även en 
aystämning av personalkostnader mot personalbudget. 

Verksamheternas budgetuppföljning redovisas enligt följande: 

Kostnad 
budget 

Intäkt 
budget 

Beräknad 
årsavvikelse 

Beräknad 
nettokostnad 

2016 2016 en1 uppf 2016 

Kommunstyrelsen 
Allmän verksamh 50 448 13 128 -140 37 460 
Teknisk verksamh 82 832 54 934 0 27 898 
Bildningsverksamh 131 225 11 245 -975 120 955 
Social verksamh 168 582 60 026 4 105 104 451 

Miljö- o byggnämnd 1 549 700 0 849 

Summa: 434 636 140 033 2 990 291 613  

Uppföljning av resultatbudgeten redovisar en prognos för år 2016 med 
ett resultat på + 14 459 tkr, vilket är 8 392 tkr bättre än budget. 
- - - - 

Utdragsbestyrkande 
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Ks  § 49 	 Dnr 60/2015, 57/2015 och 56/2015 

Redovisning av internkontrollplan 2015 allmän verksamhet, bildnings-
verksamhet och social verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförd intern kontroll 
2015 för allmän verksamhet, bildningsverksamhet och social verksam-
het. 

Ärendets tidigare behandling 

Allmänna utskottet 2016-02-22, § 12 
Bildningsutskottet 2016-02-23, § 16 
Sociala utskottet 2016-02-24, § 2 

Beslutsunderlag 

Au § 12 Redovisning av internkontroll för 2015, allmän verksamhet 
Intern kontroll 2015 Allmän verksamhet 
Bu § 16 Redovisning av internkontroll för 2015, bildningsverksamheten 
Intern kontroll 2015 Bildningsverksamhet  
Su  5 24 Redovisning av intern kontroll för 2015, social verksamhet 
Intern kontroll 2015, Social verksamhet` 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen 
fastställa kontrollplan. Planen ska redovisa hur kommunstyrelsen ayser 
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: Allmän verksamhet, bildningsverksamhet, social verksamhet 
Revisorerna 
Kvalitetschef 

Utdragsbestyrkande 
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Ks  § 50 	 Dnr 48/2016 

Internkontrollplan 2016, allmän verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kontrollera process/rutin 
• Anläggningslån 
• Arvoden 
• Bisyssla 
• Inköp 
• Momsredovisning 
• Postöppning — post, -  fax,  e-post 

inom allmän verksamhets område. 

Ärendets tidigare behandling 

Allmänna utskottet 2016-02-22, 5 13 

Beslutsunderlag 

Internkontroll, lista med processer och kontrollmoment för allmän 
verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen fast-
ställa kontrollplan. Planen ska redovisa hur kommunstyrelsen ayser 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: Allmän verksamhet 
Kvalitetschef 

229  
Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 19 av 41  

Ks  5 51 	 Dnr 41/2016 

Internkontrollplan 2016, bildningsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kontrollera 
• Interkommunal ersättning gymnasieskola samt komvux 
• Avtalskontroll 
• Elevkontroll (individnivå) 
• Kostnadskontroll 

inom bildningsverksamhetens område. 

Ärendets tidigare behandling 

Bildningsutskottet 2016-02-23, 5 17 

Beslutsunderlag 

Internkontroll, lista med processer och kontrollmoment för bildnings-
verksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen 
fastställa kontrollplan. Planen ska redovisa hur kommunstyrelsen ayser 
att organisera uppföljningen av att fastställda reglementen och 
anvisningar följs. Valet av granslmingsobjekt 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: Bildningsverksamheten 
Kvalitetschef 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 20 av 41  

Ks  § 52 	 Dnr 43/2016 

Internkontrollplan 2016, social verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kontrollera 
• Aktgranskning - att genomförandeplan finns i ärende och hur 

den efterföljs 
• Hot och våld - specialrutiner - att beredskapsrutiner för hot och 

våld upprättas, revideras och efterföljs 
inom social verksamhets område. 
Och även 

• ändra riskbedömning till sannolik, under process/rutin - Hot och 
våld — specialrutiner. 

• genomföra en slutredovisning av aktgranslmingen och rutinen 
genomförandeplan för utskottet. 

Ärendets tidigare behandling 

Sociala utskottet 2016-02-24, 5 25 

Beslutsunderlag 

Internkontroll, lista med processer och kontrollmoment för social verk-
samhet. 

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 granslmingsobjekt 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: Social verksamhet 
Kvalitetschef 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 21 av 41 

Ks § 53  

Ny marknadsföringslogotyp till Grästorp 

Dnr 375/2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att den logotyp som nu tagits fram används 
för att marknadsföra Grästorp som plats. Det innebär att den komplet-
terande logotyp som finns idag (Grästorp med ett cerise ä) byts ut mot 
denna nya, med en älg. 

Ärendets behandling i kommunstyrelsen 

Göran Enström (S) tillstyrker förslaget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen 2015-11-11, § 271 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ny marknadsföringslogotyp i Grästorp 
Presentation älglogotyp 

Ärendebeskrivning 

Grästorps kommun har tagit fram en varumärkesplattform där Grästorp 
ska marknadsföras som en plats där du kan leva din lantliga dröm. För 
att bättre kunna göra detta behövs en logotyp för platsen Grästorp, som 
bättre symboliserar lantlighet, där naturen har en stor och betydande 
roll. Kommunens logotyp stämmer dåligt överens med detta och därför 
påbörjades arbetet med att ta fram en ny, kompletterande, logotyp 
under hösten 2015. Att ha två olika logotyper, en för kommunens 
verksamhet och en ytterligare för platsen som ska marknadsföras, blir 
allt vanligare. Exempel på kommuner som har detta: Lidköping, 
Trollhättan och Tidaholm. 
Genom att utlysa en tävling som var öppen för alla, med en prissumma 
på 20 000 kronor, fick kommunen in bidrag från 31 olika personer. 
Juryn valde ut två av bidragen till en finalomgång, där de anpassades 
ytterligare för att bättre passa Grästorps profilering. 

Trots detta tyckte juryn inte att något av bidragen var tillräckligt bra. 
Därför diskuterade juryn fram en ide som ingen av tävlingsbidragen 
tagit upp, att använda en älg som en del av den nya logotypen, för att 
bättre visa närheten till naturen och Hunneberg. 
De två finalistbidragen kompenserades med 5000 kronor var, trots att 
ingen vann, eftersom deras bidrag gjorde att juryn kom fram till vilken 
inriktning som skulle vara bäst för kommunen. 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 22 av 41 

Ks § 53 forts.  

Älglogotypen jobbades därefter fram av kommunens kommunikatör, 
Cecilia Bäcklund, tillsammans med praktikant David Sjöqvist. 

Beslutsexp: Kommunikatör 

kr 
	Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 23 av 41  

Ks  § 54 	 Dnr 52/2016 

Nyttjanderättsavtal Ridklubben i Grästorp  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till nyttjanderätts-
avtal för Ridklubben i Grästorp. 

Ärendets tidigare behandling 

Allmänna utskottet 2016-02-22, § 15 

Beslutsunderlag 

Förslag till nyttjanderättsavtal  RIG  

Ärendebeskrivning 

I samband med att ett nytt stall skulle byggas på ridanläggningen sökte 
Ridldubben anslag från Riksidrottsförbundet för detta ändamål. 
Förbundet villkorade sitt anslag på 400 tkr med att klubben måste ha 
nyttjande-rätt 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 Nej Neutralt Kommentar 
Barn X Viktig barnverksamhet 
Hälsa X Sundare miljö 
Miljö X 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

X Gynnar en sport där majoriteten 
är flickor 

Trygghet X Uppfyller kraven på säkerhet i 
stall till skillnad från det gamla 

Beslutsexp: Ridklubben i Grästorp 
Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 24 av 41  

Ks  § 55 	 Dnr 56/2016 

Möjlighet att söka anslag för cykelvägar utmed regionala vägar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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 sträclming 
från ridldubben och till Töfta-vägen. 

Ärendets tidigare behandling 

Allmänna utskottet 2016-02-22, § 16 

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 
ayslogs 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 vii så stor utsträckning som möjligt skulle an-
vända 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 Nej Neutralt Kommentar 
Barn X Säker väg till skola och fritidsutbud 
Hälsa X Cykling befrämjar hälsa hos gammal 

som ung 
Miljö X Minskat Co utsläpp Klimatåtgärd 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

X Typiskt sett är kvinnor överrepresen-
terade som cykel- och gångtrafikanter 

Trygghet X Säker väg 

Beslutsexp: Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
	 2016-03-09 

Sidan 25 av 41  

Ks  5 56 	 Dnr 81/2016 

Utökade påverkansmöjligheter för ungdomsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att man ser det som önskvärt att det i kom-
mande budgetberedning aysätts upp till 1000 tkr, minus det som ev. Ase 
Viste Sparbank går in med, i investeringsbudgeten för att kommunen i 
samverkan med ungdomsverksamheten ska skapa en attraktivare kom-
mun för ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för ungdomsråd 

Ärendebeskrivning 

Grästorps kommun har haft ett ungdomsråd sedan 2012 men rådet har 
av olika anledningar varit vilande de senaste två åren. Syftet med 
ungdomsrådet är öka ungdomars möjligheter till inflytande och 
delaktighet i den politiska beslutsprocessen. Det handlar dels om att 
vara en remissinstans till politiker men också om att ungdomarna själva 
ska kunna komma med ideer och förslag på vad som behöver förbättras. 

För att få ett aktivt ungdomsråd så behöver nuvarande former och 
strukturer ses över. Efter en workshop tillsammans med ungdomarna så 
har vi kommit fram till att vi istället ska ha ungdomsrådet på 
ungdomsverksamheten 0514. Frågor som kommer behandlas 
annonseras i god tid förerådet för att intresserade ungdomar ska ha 
möjlighet att komma och vara med och påverka. För att få en reell 
påverkansmöjlighet så bör det inför kommande budgetberedning 
aysättas medel i investeringsbudgeten, 1 miljon. 
En huvuduppgift för ungdomsrådet kommer vara ta fram ett 
gemensamt förslag på hur aysatta medel ska användas. Detta förslag 
verkställs efter ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande, bildningsutskottets ordförande och 
oppositionsråd ansvarar för ungdomsrådet. Genom detta kommer 
ungdomarna att få en erfarenhet av att delta i den politiska 
beslutsprocessen samtidigt som de blir en värdefull remissinstans för de 
förtroendevalda. 

Under 2016 kommer formerna för ungdomsrådet att prövas och 
utvecklas för att därefter uppdatera riktlinjerna för ungdomsrådet. 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 26 av 41 

Ks § 56 forts.  

Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar 
Barn x 
Hälsa x 
Miljö x 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

x 

Trygghet x 

Beslutsexp: Budgetberedningen 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 27 av 41 

Ks  5 57 
	

Dnr 35/2016 

Revidering av delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreliggande förslag till delegat-
ionsordning. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning 

Ärendebeskrivning 

Gällande delegationsordning fastställdes på kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-03-11, § 88. I förslaget till ny delegationsordning är 
ändringarna markerade med rött. 

Kommunstyrelsen gav 2015-03-11, § 88 förvaltningen i uppdrag att se 
över delegationsordningen ayseende utskottens befogenheter ayseende 
uppdra i sin roll att följa upp verksamheten. 

Det  firms  idag endast en förvaltning och kommunstyrelsen har ansvaret 
för samtliga verksamheter i denna. Därför  firms  det en poäng i att 
uppdrag och beslut tas i kommunstyrelsen som har helhetsbilden. Idag 
står det för utskotten fritt att be om de underlag de behöver för att 
utföra sitt uppdrag enligt kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsexp: Förvaltningen 
Hemsidan 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 28 av 41 

Ks § 58 

Patientsäkerhetsberättelsen 2015  

Dnr 62/2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 
2015. 

Ärendets tidigare behandling 

Sociala utskottet 2016-02-24, § 28 

Beslutsunderlag 

Patients äkerhetsberättelse 2015 

Ärendebeskrivning 

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen: 
• Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens 

patientsäkerhetsarbete. 
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan lättare utföra sin till 

syn av verksamheten. 
• Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, 

exempelvis allmänheten, patienter, anhöriga, andra vårdgivare och 
patientorganisationer. 

Patientsäkerhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på Grästorps 
kommuns hemsida. 

Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar 

Barn x 
Hälsa x 
Miljö x 
Jämställdhet/ 
Likabehandling 

x 

Trygghet 	I x 

Beslutsexp: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Hemsidan 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 29 av 41 

Ks § 59  

Redovisning av förstudie "Järnvägsparken" 

Dnr 298/2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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 
Allmänna utskottet 2016-02-22, § 14 

Beslutsunderlag 

Järnvägsparken — slutrapport 
Fakturering - kostnad 

Ärendebeskrivning 

I 2015 års investeringsplan aysattes 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 rap-
porten finns också en kostnadsberäkning för vad föreslagna åtgärder 
skulle kosta. 

I och med att en överenskommelse träffats med Trafikverket om förbi-
fart 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 Resecent-
rum/Kulturhuset. 

Beslutsexp: Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
	 2016-03-09 

Sidan 30 av 41  

Ks  § 60 	 Dnr 83/2016 

Atgärdvalsstudie för väg 47, Grästorp  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

Beslut AVS Grästorp väg 47 

Ärendebeskrivning 

Genomfartstrafiken på väg 47 i Grästorp orsakar stora problem för 
boende i tätorten, samtidigt som vägen är en viktig led för 
godstransporter. Frågan om förbifart Grästorp har diskuterats sedan 
mitten av 1900 talet, och en mängd alternativ har utretts och förkastats, 
främst av kostnadsskäl. 

Atgärdsvalsstudien har ändrat inriktning, från att ha fokuserat på 
åtgärder för att försvåra för genomfartstrafiken på befintlig väg 47 
genom Grästorp till att fokusera på att hitta en alternativ, lösning för 
genomfartstrafiken. 

Studien föreslår att befintlig väg 2561 uppgraderas till ny väg 47. Studien 
föreslår att trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs (gångpassager 
och  ITS-lösning i form av hastighetspåminnare), att bullerskydd byggs 
där bullerutredningen påvisar behov och uppgradering av 
busshållplatser utmed vägen. När dessa åtgärder genomförts, ändras 
vägens nummer till att bli nya väg 47. Samtidigt omvandlas nuvarande 
väg 47 genom Grästorp mellan nuvarande korsning 47/2561 och öster 
om brofästet, väster om Trökörnavägen (bron förblir alltså 
Trafikverkets) till kommunalt huvudmannaskap, vilket gör att 
kommunen kan genomföra åtgärder för att hindra tung genomfartstrafik 
genom tätorten. Man stänger alltså befintlig väg 47 genom Grästorp för 
tung trafik och erbjuder ett fullgott alternativ genom att upprusta 
nuvarande väg 2561. 

Efter en ayslutad åtgärdsvalsstudie så ska det skrivas ett beslut på det 
åtgärder som ska genomföras. 

Beslutsexp: Trafikverket 
Kommunchef 

K/bc. 
	 Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 31 av 41  

Ks 5 61 	 Dnr  29/2016  

Utökat kultur- och fritidsstöd i syfte att uppmuntra ett socialt ansvarsta-
gande  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till modell för utökat kultur-
och fritidsstödet i syfte att uppmuntra ett socialt ansvarstagande. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen 2016-02-03, 5 23 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ordförande Kent Larsson (M) initierade 2016-02-03, 
§ 23, ett förslag om att införa en integrationspeng, om ca 5000 kronor 
per år, som får användas till medlemsavgift i föreningar eller 
motsvarande exempelvis musikskolan. Efter diskussion kom 
kommunstyrelsen fram till att det är bättre att utöka det ordinarie 
systemet för kultur- och fritidsstöd. Kommunstyrelsen beslutade att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka kultur- och 
fritidsstödet i syfte att uppmuntra ett socialt ansvarstagande. 

Utredning av förslaget: 
Bildningsverksamheten och den sociala verksamheten har sett över 
möjligheten att utöka det ordinarie systemet för kultur -och fritidsstöd 
för att ge alla unga i Grästorp möjligheten att delta i fritidsaktiviteter 
oaysett bakgrund. Verksamheterna är överens om att frågan i grund och 
botten består av två olika frågeställningar där bildningsverksamheten har 
ansvar för föreningsstöd och social verksamhet för de familjer som 
behöver ekonomiskt bistånd. 

Bildningsverksamhetens utredning 
Bildningsverksamheten gjorde om kriterierna för att söka 
föreningsbidrag under 2015. Ett av kriterierna i kultur och fritidsstödet 
är att föreningen ska jobba med integrationsfrågan. Fördelningen av 
föreningsbidragen till föreningarna gjordes utifrån kriterierna. Detta 
innebär att de föreningar som redan i dagsläget jobbar med integration 
redan har fått ersättning för detta inkluderat i det ordinarie 
föreningsstödet. Dock ser vi från verksamheten ett stort behov av att 
jobba vidare med integrationen och har därför sett över möjligheten att 
använda en del av ersättningarna för utbildning som 
bildningsverksamheten får från migrationsverket. 

/920 
Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 32 av 41 

Ks § 61 forts.  

Bildningsverksamheten bedömer att möjligheten finns att aysätta 
ytterligare 100 000:- för denna verksamhet 2016 med möjlighet att göra 
samma satsning 2017. Föreningarna kan eftersöka ersättning från 
bildningsverksamheten halvårsvis, dvs 30:e juni och 31:e december. 
Föreningarna kan söka pengar för medlemsavgifter och träningsavgifter 
och enligt överenskommelse extra ersättning vid tävlingar och cuper, 
dock max 5 000:- för varje individ. Bildningsverksamheten kommer 
även att se över möjligheten att göra en satsning inom 
kulturverksamheten med samma tema. En blankett kommer att arbetas 
fram av bildningsverksamheten. 

Social verksamhets utredning 
Social verksamhet erbjuder till familjer, där ekonomin är ansträngd, stöd 
med att ansöka medel från Majblommekommitten och flera andra 
fonder. Detta gäller såväl familjer/enskilda med ekonomiskt bistånd 
som familjer/enskilda som uppbär andra former av bistånd från social 
verksamhet. Vidare ingår det sedan en tid tillbaka ett "tillägg" för 
ungdomar i riksnormen, ayseende fritidsaktiviteter, för att hindra 
marginalisering av de ungdomar där föräldrarna uppbär ekonomiskt 
bistånd. 

Beslutsexp: Förvaltningen 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 33 av 41 

Ks  5 62 
	

Dnr 386/2015 

Prislista gymnasieskolan 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa prislista för gymnasieskolan 
2016 samt att alla berörda friskolor och kommunala skolor meddelas 
skriftligt om detta beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Bildningsutskottet 2015-12-08, 5 106 
Kommunstyrelsen 2015-12-14, 5 282 

Beslutsunderlag 

Prislista för gymnasieskolan 2016 - IKE 

Ärendebeskrivning 

Prislista för gymnasieskolans elevplatser per program ska beslutas av 
huvudman före kalenderårets början. Det är det så kallade 
interkommunala priset som varje kommun betalar per programplats. 

Grästorps kommun har avtal med både Kunskapsförbundet Väst och 
GY Skaraborg. Därför räknas ett genomsnittspris fram per program där 
programmen finns i båda avtalen. I annat fall anges det pris per program 
i respektive avtal där programmet finns. 

I de fall programmet inte finns i något av kommunens avtal tillämpas 
riksprislistan när programmet finns vid en friskola och skolkommunens 
pris vid kommunal skola. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-14 § 282 beslutade 
kommunstyrelsen att fastställa prislista för gymnasieskolan när 
tillräckligt underlag finns 

Beslutsexp: Ekonomienheten 
Berörda friskolor och kommunala skolor 

Utdragsbestyrkande 

/7(9 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 34 av 41  

Ks § 63 	 Dar 55/2016  

Medborgarförslag om ett industrihotell 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till förvalt-
ningen för beredning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2016-02-22, § 9 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Jonas Öhman har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 
Grästorps kommun i egen regi ska bygga ett industrihotell. 

Beslutsexp: Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 35 av 41  

Ks § 64 	 Dnr 53/2016 

Motion om en miljösamordnare till Grästorps kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka motionen till förvaltningen för be-
redning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunfullmäktige 2016-02-22, § 8 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Ärendebeskrivning 

Ingela Emanuelsson  (MP)  har lämnat in en motion där hon yrkar att 
Grästorps kommun ska anställa en miljösamordnare 

Beslutsexp: Förvaltningen 

fr 	 Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 36 av 41  

Ks  § 65 	 Dnr 36/2016 

Årsredovisning kommunalt förvaltade stiftelsefonder 2015  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i egenskap av styrelse för respektive stif-
telsefond, godkänna årsredovisningarna för 2015 ayseende de förvaltade 
stiftelsefonderna. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning för 2015 ayseende tre stiftelsefonder som 
kommunen förvaltar. Alsredovisningarna har upprättats i enlighet med 
stiftelselagen. 

I ärendet ingår årsredovisning för följande stiftelsefonder: 
- Ester och Sigfrid Johanssons minnesfond 
- Syskonen Bengtsson i Nolgården Flakeberg donationsfond 
- Grästorps kommuns skolsamfond 

Beslutsexp: Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 37 av 41 

Ks  § 66 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälan av delegationsbeslut till hand-
lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmäles följande delegationsbeslut: 

Allmänna ärenden: 
Nr 3-9 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 
Nr 10 Försäljning av bostadstomt 
Nr 11 	Beviljande av färdtjänst/regionfärdtjänst/riksfärdtjänst 

nr. 1-34 
Nr 12 Yttrande över remiss angående kameraövervakning för 

rovdjurshanteting 

Bildningsärenden 
2015 
Nr 22 	Placering/inskrivning av elev i förskola/skola 

2016 
Nr 1 
	

Placering av elev enligt 7.2 i delegationsordningen 
Nr 2 
	

Yttrande över remiss angående Ljud och Bildskolan AB 
Nr 3 
	

Yttrande över remiss angående Academy of Music and 
Business Vara 

Nr 4 
	

Yttrande över remiss angående Drottning Blankas 
Gymnasieskola i Trollhättans kommun 

Nr 5 
	

Yttrande över remiss angående Dalslands 
Naturbruksgymnasium AB i Vänersborgs kommun 

Sociala ärenden: 
Nr 4 
	

Personärenden § 41 
Nr 5 
	

Bekräftelse av faderskap 
Nr 6 
	

Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg 
Nr 7 
	

Delegationsbeslut vård och omsorg HSL, SoL och LSS 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
	 2016-03-09 

Sidan 38 av 41 

Ks  5 67 

Anmälan av inkomna skrivelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälan av inkomna skrivelser till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmäles följande inkomna skrivelser: 

Sveriges kommuner och landsting 
Cirkulär 16:04 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och  
allmänna anställningsvillkor  
Cirkulär 16:06 Ny metod att föreslå internränta för år 2017  
Cirkulär 16:07 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019 

Utbildningsdepartementet 
Vägar framåt - strategi för unga som varken arbetar eller studerar 

Länssrelsen 
Länsstyrelsens beslut 2016-02-03 i ärende 433-3195-2016 Särestads 
kyrkogård 
Länsstyrelsens beslut 2016-02-26 i ärende 433-5731-2016 Fridhems 
kyrka 
Länsstyrelsens beslut 2016-02-26 i ärende 433-3197-2016 Särestads 
kyrka 

Svenskt Vatten 
Satsning på Vattenforum i Almedalen 

Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten 
• Socialstyrelsens skrift:  Barn som anhöriga -  stöd till  barn  i  förskola  och skola  

som  har svårigheter hemma  

• Skolverkets studiematerial om Barn som anhöriga för grundskolans perso-
nal http://www.skolverket.se/skolutveckling/milio-och-halsa/elevhalsan/siu-
timmar-om/barn-som-anhoriga  

• Handbok i arbetet med barn i svåra livssituationer: Du är en viktig vuxen i 
skolan. Beställs från: http://www.randigahuset.se/webbshop/  

• Filmer, rapporter och andra skrifter till förskolan och skolan kring Barn som 
anhöriga på Nka:s hemsida: www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-
anhoriga/skolan/  

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-03-09 

Sidan 39 av 41 

Ks § 67 forts.  

Skolidrottsförbundet 
Skolidrottsförbundet på  turtle!  Vill ni ha hjälp av oss att starta skol-IF? 

Arbetsförmedlingen 
Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016 

Z( 
Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
	 2016-03-09 

Sidan 40 av 41  

Ks § 68  

Anmälan av inkomna kurs-/konferensinbjudningar 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Anrnäles följande inkomna kurs-/konferensinbjudningar: 

Länssyrelsen i Västra Götaland 
Heldagskonferens om barn och elever i pedagogisk verksamhet med 
medfödda skador av alkohol, 28 april 2016 

Region Kronoberg 
Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn, 6 april 2016  
Mötesplats migration och etablering 2-4 maj 2016  
Mötesplats ensamkommande flyktingbarn 2-4 maj 2016  
Att använda elevernas erfarenhet i SFI-undervisningen 2 maj 2016  
Tänk utanför boxen! -om skolorganisationen kring nyanländas  
undervisning 2 maj 2016  
Mellanösterns framtid 2 maj 2016  
Islamism  och den Islamiska staten i Syrien och Irak 2 maj 2016  
Clownkonst och  mindfulness  - presentation av ett verktyg för att lindra  
trauma hos nyanlända 2 ma.), 2016  
Clownkonst, identitet och kontakt - metod för att stödja  
ensamkommande flyktingungdomar 2 maj 2016  
Onlineundervisning för nyanlända 3 maj 2016  
Kultur och samhälle i  Eritrea  3 maj 2016  
Samhällsinformation för utrikesfödda 3 maj 2016  
Hot, våld och trauma 3 maj 2016  
Nyheter på det skoljuridiska området 3 maj 2016  
Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan! 4 maj 2016  
Syrisk kultur och samhälle 4 maj 2016  

Folkhälsoenheten Skaraborg 
Utbildning kring sociala investeringar, 27 april 2016 

Äldrecentrum 
Kontaktmannaskap inom äldreomsorg, 22 april 2016 

Sveriges kommuner och landsting 
Demokratidagen 6 april 2016 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
	 2016-03-09 

Sidan 41 av 41  

Ks § 68 forts. 

Stockholm School of Ekonomics 
Risk Management i offentlig sektor 18-20 april 2016 

KommunLex 
De skärpta reglerna om bemanning på särskilda boenden från 15 april  
2016  

PwC 
FN:s barnkonvention - snart svensk lag? Förbered dig och din  
organisation! 26 april 2016 i Göteborg eller 28 april 2016 i Stockholm 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk  
verksamhet 28 april 2016  

Utdragsbestyrkande 
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