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Antagande av budget 2018 med plan för 2019 och 2020
Dnr KS/2016:2021

Den politiska majoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2018 med plan för 2019
och 2020.
Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre
målområden. Dessutom ges sju riktade uppdrag under planperioden utifrån den
politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är
utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2017-05-24
Förslag till budget 2018 med plan för 2019 och 2020, framtagen av den politiska
majoriteten med stöd av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-24.
Protokoll från centrala samverkansgruppen 2017-06-08 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
___________
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2018 med plan för 2019
och 2020,
att fastställa de finansiella målen för åren 2018-2020,
att fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2018-2020,
att fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona för 2018, vilket innebär en
oförändrad skattesats jämfört med 2017,
att fastställa budgetramar för nämnder och förvaltningsområden år 2018 samt
preliminärt för 2019 och 2020,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar, uppdrag
och verksamhetsförändringar som redovisas för åren 2018-2020,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2018 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt,
att beslut om taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna tas i
kommunfullmäktige senast i november 2017,
att fastställa investeringsbudget för år 2018 samt preliminära investeringsramar för
2019 och 2020,
att under hösten 2017 fortsätta arbetet med att se över kommande investeringsbehov
för 2018 och framåt,
att en revidering av 2018-2020 års investeringsbudget görs efter att 2017 års
redovisning är stängd för året,
att fastställa internräntan till 1,75 %,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till
857 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2018 med
högst 100 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2018, samt
att nämnderna ska besluta om sina uppdragsdokument inklusive detaljbudget för
2018 senast under november månad 2017
Veronica Almroth (L) och Anders Arnell (M) meddelar att de inte deltar i beslutet.
________
Veronica Almroth (L) för liberalerna och Hans Pettersson (M) för moderaterna meddelar
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att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
__________
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Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
Dnr KS/2012:1404

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en utveckling av VA-försörjningen i Orust
kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är en VA-översikt,
sammanställd under hösten 2013 samt en VA-strategi, antagen av
kommunfullmäktige i början av 2016. Denna VA-plan bygger på de beskrivningar
som finns i VA-översikten och på de ställningstagande som finns i VA-strategin.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-plan 2017, Orust kommun daterad 2017-05-02 med tillhörande bilagor 1,
2 och 3 samtliga daterade 2016-12-30
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
________
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Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Dnr KS/2017:340
I sammanhanget översyn av den politiska organisationen behandlades bland annat
motionen daterad 2015-01-27 från Fredrik Stengafvel (SD) som utöver förslag
berörande kommunstyrelsen också innehöll förslag till kommunfullmäktige att
besluta om ett minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige från 41 till 31
ledamöter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-07 att remittera frågan om
antalet ledamöter i kommunfullmäktige till partierna för yttrande senast 18 maj.
_____________
Kristina Svensson (MP) och Maria Sörkvist (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 41.
Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att
antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
enligt Kristina Svenssons (MP) förslag.
Mot beslutet reserverar sig Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L).
________
Elsie-Marie Östling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Mot beslutet reserverar sig Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M).
_______
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Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och
Timmerhults återvinningsstationer
Dnr KS/2017:195
Solweig Levin (L) och Anders Arnell (M), föreslår i motion daterad 2017-02-01
kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr
och Timmerhults återvinningsstationer så tillvida att taxan för privatpersoner och
företag blir densamma.
___________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02 anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________
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Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som
inte verkställts enligt SoL och LSS 2017 Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:13
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige. Se bilaga.
Rapportering kvartal 1 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån.

Individ- och familjeomsorgen
4****
0
Vård och omsorg
14*
9***
Stöd och omsorg (LSS)
1
0
* Varav två har återtagit sin ansökan och fem har tackat nej till erbjudande
** Varav __ har flyttat till annan kommun
*** Varav en har tackat nej till erbjudande
****Varav en åter till Migrationsverket

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor i juni 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport Biståndsenheten LSS och SoL Äldreomsorgen 2017-04-13
Tjänsteskrivelse 2017-06-07
Kvartalsrapport Individ- och familjeomsorgen 2017-06-07
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
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att godkänna statistikrapport kvartal 1 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2017 enligt SoL
och LSS enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO (16 kap. 6 f § SoL
och
28 f-g LSS).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för omsorgs förslag.
_________
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Anmälan av inkomna skrivelser
Dom: kommunfullmäktiges beslut 11 maj 2017 § 51 ”Godkännande av Stiftelsen
Orustbostäders årsredovisning” – Förvaltningsrätten Göteborg
Dom: kommunfullmäktiges beslut 13 oktober 2016 §§101-116 ”Inkallande av
ersättare på sammanträdet”
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