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KS/2013:302
§ 110
Rapport från ekonomikommittén
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 76 att inrätta rubricerad kommitté.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att kommittén månadsvis skulle återrapportera
till arbetsutskottet.
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-08-07
med rubriken; Problematiken kring detaljeringsgraden i investeringsbesluten löpande
under året.
Kommittén rapporterar kring sitt pågående arbete. Angående problematiken kring
detaljeringsgraden i investeringsbesluten löpande under året så har kommittén i
samarbete med upphandlingschef arbetat med detta och ser positivt på den lösning
som presenteras. Kommittén har även varit remissinstans för ett nytt
ekonomireglemente som nu är ute på remiss i verksamheterna. Arbetet med nyckeltal
och prioriterade mål fortlöper och kommer framöver att presenteras för
arbetsutskottet.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna rapporten.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:606
§ 111
Medborgarförslag om redovisning av kommunens skuldsättning och
borgensåtaganden
Gunnar Persson föreslår i medborgarförslag inkommet 2013-04-02 att
kommunfullmäktige sammanställer en redovisning av kommunens långfristiga och
kortfristiga skulder, amorteringar, räntekostnader, pensionsskuld samt
borgensåtaganden.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-06-25.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning dels till skrivelse daterad 2013-06-25, dels till kommunens
årsredovisning som behandlas av kommunfullmäktige i juni och som finns tillgänglig
på kommunens hemsida, anse medborgarförslaget besvarat.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:721
§ 112
Motion om personalpolitiskt program och arbetsgivarpolitiskt program
Lotta Husberg, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2013-04-08
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram
personalpolitiskt resp. arbetsgivarpolitiskt program.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 201307-05.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett
Personalpolitiskt program för Orust kommun.
__________
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Exp:
Personalenheten
KS/2013:1184
§ 113
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 - Personalföreningen Fritiden
Orust kommunanställdas personalförening Fritiden ansöker liksom tidigare år om
verksamhetsbidrag för att bedriva sin verksamhet enligt ansökan daterad 2013-06-26.
Peronalföreningen är en aktiv förening med 902 medlemmar. Föreningens arbete är
mycket uppskattat bland kommunens anställda och är en viktig trivsel- och
friskvårdsfaktor i kommunen. Personalföreningen ansöker om 125 kr/medlem och
för år 2013 totalt 112 750 kr.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 201308-12.
Veronica Almroth yrkar avslag på ansökan med hänvisning till kommunens ordinarie
föreningsstöd.
Hans Stevander och Kristina Svensson yrkar återremiss av ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för en genomlysning av förutsättningarna i budget
2013.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja personalföreningen
Fritiden verksamhetsbidrag för 2013 med motsvarande 75 kr per medlem (totalt
67 650 kr), samt att medel till ändamålet, 67 650 kr, utgår av kommunstyrelsens
anslag till förfogande i 2013 års budget.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för en genomlysning av
förutsättningarna i budget 2013.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:509
§ 114
Uppföljning per juli och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns dokument kallat Orust kommun – Kortprognos per 31 juli 2013
daterat 2013-08-20.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få
budget i balans 2013, samt
att godkänna Uppföljning per juli och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1416
§ 115
Antagande av upphandlingspolicy samt bestämmelser för inköp/avrop för
Orust kommun
Eftersom all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader som kommunen
effektuerar omfattas av strikt lagstiftning gäller det att kommunen själv har tagit fram
policy och riktlinjer för detta.
En upphandlingspolicy har tagits fram helt i enlighet med gällande lagstiftning, där vi
försökt att likväl öppna dörren för mindre och medelstora företag att kunna vara
med i kommande upphandlingar, utan att för den delen komma i konflikt med
upphandlingslagstiftningarna. För att upphandlingspolicyn skall få rätt tyngd i
organisationen är det därför mycket lämpligt att denna antas av kommunfullmäktige,
som högsta beslutande instans.
För att fler skall kunna förstå och inte göra fel har även bestämmelser för
inköp/avrop tagits fram, och detta dokument kan även ses som ett uppslagsverk för
de som är beställare. Denna del innefattar även ett avsnitt om beställare/avropare
och ambitionen är att dessa skall få en utbildning i regelverken inkl. avtalslagen och
inte minst hur man tolkar avtalen. Genom en sådan utbildning får vi beställare med
hög kompetens och kommunens anseende ökar hos våra leverantörer. Utbildningen
kommer även att kopplas samman med fakturagranskning och attester så att alla
förstår helheten.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-08-05 och förslag till Upphandlingspolicy för Orust kommun samt
förslag till Bestämmelser inköp/avrop för Orust kommun daterade 2013-02-21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta regelverket Bestämmelser inköp/avrop för Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Upphandlingspolicy för Orust kommun.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1421
§ 116
Antagande av försäkringspolicy för Orust kommun
Vilket försäkringsskydd kommunen skall ha, samt ett ställningstagande till vilka risker
kommunen själv skall bära i form av självrisk m.m., är en bedömning som bör ligga
på kommunstyrelsens nivå.
Som det ser ut idag finns det ingen policy för detta och det verkar även som
tjänstemän av tradition gör bedömningen avseende försäkringsomfattningen och
självrisknivåerna, med risk för att det kan bli olika bedömningar.
Med hänsyn tagen till det stora kapital som Orust kommun i sin helhet sitter på i
form av fastighetsbestånd, fordon, båtar m.m. torde det vara mycket viktigt att man
tar ett gemensamt grepp i denna sakfråga för kommunen som helhet.
En annan viktig faktor som också bör beaktas i detta sammanhang är det faktum att
antalet försäkringsgivare, som kan och vill försäkra kommuner är få till antalet, vilket
medför att då är det än mer viktigt att det finns en helhetssyn, samt ett aktivt
riskhanteringsarbete som bedrivs utifrån försäkringsgivarnas villkor.
Det är därför det behövs ett policydokument för helheten och att framtida
förfrågningsunderlag i kommande upphandlingar skall stämmas av med
kommunstyrelsen avseende försäkringsskyddets omfattning och vilka självrisknivåer
som kan accepteras. När anbuden sedan inkommit och utvärderingen är klar skall
resultatet av upphandlingen beslutas av kommunstyrelsen utifrån de krav och
utvärderingskriterier man fastställt tidigare.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 201308-05 samt förslag till Försäkringspolicy för Orust kommun daterad 2013-02-13.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta försäkringspolicy för Orust kommun, och
att i policyn angivna försäkringsnivåer gäller som miniminivåer för Orust kommun,
samt
att alla försäkringar i Orust kommun uppfyller kommunstyrelsens krav ska bevakas
fortlöpande av upphandlingsavdelningen, som också administrerar
försäkringsskyddet och skaderegleringen.
__________
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KS/2012:1870

§ 117
Information om ramavtal för läs/surfplattor
Upphandlingschef informerar om tecknat ramavtal.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Fyrbodal
Kommunstyrelsen
KS/2009:927
§ 118
Yttrande över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014-2025
Regionstyrelsen har remitterat förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland 2014–2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Kommunalförbunden ansvarar för vidarebefordran till sina respektive kommuner
och för att ta fram ett gemensamt yttrande.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med
yttrande som bilaga, daterad 2013-08-26.
Bengt Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014-2025 enligt yttrande daterat 2013-08-26.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Fyrbodal
Kommunstyrelsen
KS/2009:927
§ 119
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Trafikverket har till regeringen överlämnat förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025. Ett stort antal berörda aktörer förväntas ta del av
materialet och lämna sina remissynpunkter. I likhet med den regionala planen
kommer Fyrbodals kommunalförbund att sammanställa sina kommuners synpunkter
till ett gemensamt yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Fyrbodal att kommunen tagit del av förslaget men valt att lägga fokus på
yttrande över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2014-2025, därför har kommunen inga synpunkter på förslaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2013-08-28

Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:664
§ 120
Utredning av förutsättningarna för start av en F-3 kommunal friskola i Tvet
Kristina Svensson (mp) framförde under presidieberedningens möte önskemål om
att, vid utskottet för lärandes sammanträde 26 mars, ta upp ärendet gällande
utredning av start av en kommunal friskola för år F-3 i Tvet.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-03-26, §
45, om att den politiska majoritetsgruppen avser att anordna ett allmänt informationsmöte, som vänder sig till de boende i Tvet-området.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-04-23, §
66, om att arbetet fortlöper. Datum för ett nytt informations- och diskussionsmöte
mellan politiker och berörda boende i Tvet-området, är fastställt till den 8 maj.
__________
Diskussioner fördes i ärendet vid utskottet för lärandes möte 2012-05-28 och förslag
gavs om utökning av nuvarande utredningsgrupp med en tjänsteman.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för åtgärd på grund av nuvarande chefssituation inom
verksamheten för lärande.
_________
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef gav vid utskottet
för lärandes sammanträde 2012-06-25 information om upprättad sammanställning av
den enkät gällande föräldrars intresse av en skola på Tvet, som utskickats på uppdrag
av politiken. Utifrån inkomna svar och den sammanställning som upprättats, gjorde
verksamheten för lärande bedömningen att det finns stora svårigheter för att starta
en skola i Tvet redan hösten 2012, oavsett om avsikten är en kommunal skola eller
friskola: intresset är för lågt och att elevunderlaget är otillräckligt. Att starta en
friskola förutsätter dessutom ett beslut i kommunfullmäktige.
Kristina Svensson (mp) informerade om att det framförts önskemål och intresse från
medborgare i kommunen till politiker om att starta en skola i Tvet. I första hand
önskas en F-5 skola, vilket man från politiskt håll sagt nej till, däremot har man ställt
sig positiv till en F-3 skola. Utifrån medborgarmöten och enkät till föräldrarna med
barn i Tvets förskola, bedömde man från politiken att underlag finns för att kunna gå
vidare med tanken att återuppta skolan i Tvet, som en F-3 skola. Den politiska
majoriteten kunde se möjligheten till en kommunal friskola för att bredda den
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pedagogiska inriktningen på Orust alternativt en kommunal skola.
Huvudinriktningen är en kommunal friskola med hela kommunen som upptagningsområde.
För att kunna gå vidare med ärendet om en kommunal friskola i Tvet, måste
begreppet kommunal friskola med dess effekter på regelverk och ekonomi tydliggöras. En konsekvensanalys måste också upprättas.
Kristina Svensson (mp) föreslog att utskottet för lärande skulle besluta att tillsätta en
arbetsgrupp, vars uppgift var att arbeta fram underlag för de beslut som krävs i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med två utredningsingångar: dels en
kommunal friskola F-3 och dels en kommunal F-3 skola, för att möjliggöra och
skapa förutsättningar för att starta en kommunal friskola.
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef belyste att beslutet
gällande start av kommunal friskola hösten 2013, bör följa budgetarbetet inför 2013
och därmed vara fattat av kommunfullmäktige senast i december månad 2012.
Anita Jakobsson, chef för Medborgarservice/tf verksamhetschef, informerade om att
politiken hos kommunstyrelsens arbetsutskott måste äska om att få nyttja de avsatta
medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband med start av utredningen.
Utskottet för lärande beslutade 2012-06-25, § 93, att tillsätta en arbetsgrupp
bestående av utskottet för lärandes ordförande, vice ordförande och Michael
Relfsson, att arbetsgruppen ska arbeta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för att möjliggöra start av verksamhet i form av kommunal
friskola, att beslut ska följa budgetarbetet inför 2012, det vill säga att beslut ska tas
under december månad 2012, samt att hos kommunstyrelsens arbetsutskott äska om
att få nyttja de avsatta medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband med
start av utredningen.
_________
Ordförande Kristina Svensson ger, tillsammans med den tillsatta arbetsgruppen,
information om ärendets status:
• Det arbetas idag med att skapa en lokal organisation i Tegneby för att få en
gemensam och samlad kraft för en levande bygd. Ett viktigt mål i detta arbete är
att det ska finnas en skola på Tvet, vilket man menar ska göra trakten mer
attraktiv för inflyttning av barnfamiljer.
• En faktor för inflyttning är att det finns lägenheter/bostäder i området. Ett
fortsatt arbete kring Tvets skola och Tegneby bör därför innehålla en
kartläggning av möjliga tomter och bostäder.
• En kommunal Självstyrande Skola i Tvet bedöms mycket väl kunna ha hela
kommunen som sitt upptagningsområde. En skola i Tvet skulle ha ett centralt
läge i förhållande till kollektivtrafiken.
• En tydlig profil och möjligheten att själv styra över sina resurser samt göra
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föräldrar delaktiga i detta arbete, bör göra skolan attraktiv för många.
• Det ekonomiska läget för verksamheterna inom Förvaltningsområdet Lärande är
ansträngt, och att i detta läget besluta om uppstart av en F-3 skola i Tvet känns
inte möjligt.
• Det är dock samtidigt viktigt att ta tillvara på det medborgarengagemanget som
finns i området och göra Tegnebyborna mer delaktiga i utvecklingen av bygden.
Modeller för olika former av kommunbygderåd/landsbygdsråd finns i flera av
landets kommuner.
• För att starta en kommunal Självstyrande Skola i Orust kommun krävs en
översyn av kommunens reglemente för att möjliggöra att kommunal verksamhet
kan drivas i intraprenadform. Intraprenad är en driftsform där personal får större
ansvar och frihet utan att behöva starta eget. En förändring i Orust kommuns
reglemente ska då inte bara gälla för våra skolor utan för alla kommunens
verksamheter.
Arbetsgruppen, genom Kristina Svensson (mp) föreslår utskottet för lärande besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby socken,
att öppna för att kommunal verksamhet kan drivas i form av intraprenad,
att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som arbetar med
frågor som berör utskottets verksamhetsområden, samt
att utskottet för lärande i och med upprättad rapport avslutar uppdraget att utreda
förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Alexander Hutter, Catarina Mellberg och Bengt Torstensson (s) föreslår avslag till
föreslagna att-satser.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition: Den som röstar för beslut enligt förslag, det vill säga enligt föreslagna
att-satser röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för lärande
beslutat bifalla socialdemokraternas förslag.
Vid omröstningen avgives 3 Ja-röster och 2 Nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Utskottet för lärande har därmed bifallit
förslaget gällande att-satser.
Utskottet för lärande beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby socken,
att öppna för att kommunal verksamhet kan drivas i form av intraprenad,
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att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som arbetar med
frågor som berör utskottets verksamhetsområden, samt
att utskottet för lärande i och med upprättad rapport avslutar uppdraget att utreda
förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Alexander Hutter, Catarina Mellberg och Bengt Torstensson (s) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
_________
Kristina Svensson föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet till
utskottet för lärande för klargörande av att-satserna.
Arbetsutskottet bifaller Kristina Svenssons förslag.
__________
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KS/2013:597

§ 121
Ordföranden informerar
•

Kollektivtrafiken – indragning av busslinjer på Orust

__________
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till ordföranden att bjuda in Västtrafik för en dialog i syfte att utveckla
kollektivtrafiken på Orust.
__________
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KS/2013:1423

§ 122
Information från verksamhetsutskotten
Respektive ordförande i kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling och
utskott för lärande informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

