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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef § 143-148
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Ulrika Marklund, miljöstrateg § 143-144
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 143-145
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 143-145, 148
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 143-145, 148
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 145, 148
Susanne Ekblad, ekonomichef § 143-148
Börje Olsson, kanslichef § 148
Ronny Svensson, informatör § 150
Lotta Husberg, adjungerad
Els-Marie Ragnar, ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare
Anders Hygrell, ej tjänstgörande ersättare
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1903
§ 143
Utvärdering av projekt 8-fjordar och förslag till förlängning av projektet
Orust kommun samarbetar sedan 2009 med Stenungsund, Orust, Tjörn och
Uddevalla i projekt 8 Fjordar rörande havsmiljöfrågor. Den femåriga projektperioden
avslutas 2013 och därför har projektets styrgrupp utarbetat ett förslag till förlängning
av projektet, som översänts till de fem kommunerna, inkommet 2013-10-21.
Tidigare under 2000-talet samarbetade kommunerna samt ideella föreningar och
länsstyrelsen i ett LONA-projekt under ledning av Stenungsunds kommun. Projektet
ledde till framtagande av rapporten ”8 Fjordar – Natur, fiske, miljö – en
kunskapsöversikt”, som beskriver naturförhållanden, miljösituationen, fiske,
friluftsliv, kulturmiljö och planeringsförutsättningar i 8 Fjordarområdet, d.v.s.
området från Älgöfjorden i söder till Byfjorden i norr.
2009 inleddes en ny fas i samarbetet då varje kommun satsar 100 000 kronor årligen
till en gemensam samordning av det fortsatta åtgärdsinriktade havsmiljösamarbetet.
En projektledare anställdes placerad i Stenungsunds kommun. Arbetet har även
erhållit medel från EU:s Leaderprojekt samt LONA- och LOVA-medel till projekt.
Nu föreslås av styrgruppen en förlängning av projektet enligt följande: Projektet
förlängs i första hand i tre år, t.o.m. 2016, och de medverkande kommunerna bidrar
med 120 000 kronor vardera per år. Därefter förlängs det med ett tillsvidareavtal där
årskostnaden delas med en femtedel vardera mellan kommunerna, med två års
uppsägning av avtalet. 8 Fjordar ska även fortsätta arbeta med att söka extern
medfinansiering.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-11-04.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 275 bl.a. att uppdra till ordföranden och
oppositionsråd att verka för att Ren kust införlivas under den politiska styrgruppen
för 8 fjordar och att styrgruppen för 8 fjordar utökas med en ersättare förutom
ordinarie ledamot. Detta uppdrag är nu genomfört.
Hans Stevander med instämmande av Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen
besluta att fortsätta samarbetet inom 8 Fjordar 2014-2016 i enlighet med 8 Fjordars
styrgrupps förslag inkommet 2013-10-21, samt att medel till ändamålet, 120 tkr
årligen, finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2014 samt inarbetas i
budget 2015 och 2016.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta samarbetet inom 8 Fjordar 2014-2016 i enlighet med 8 Fjordars
styrgrupps förslag inkommet 2013-10-21, samt
att medel till ändamålet, 120 tkr årligen, finansieras ur kommunstyrelsens medel till
förfogande 2014 samt inarbetas i budget 2015 och 2016.
Els-Marie Ragnar tillåts göra följande protokollsanteckning; hade yrkat bifall till Hans
Stevanders förslag om jag varit tjänstgörande på sammanträdet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:1493
§ 144
Medlemskap i kommunernas internationella miljöorganisation, KIMO.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 2011-08-23, § 173, att ansluta medlemskap
till KIMO som är en internationell miljöorganisation.
Organisationens syfte är att påverka och agera i frågor som rör olika hot för
havsmiljön. Åtskilliga kommuner längs syd-/västkusten är medlemmar (Helsingborg,
Göteborg, Öckerö, Kungälv, Lysekil, Sotenäs och Tanum). Medlemmar
internationellt är kommuner i Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Danmark,
Norge, Färöarna, Irland, Tyskland, Isle of Man och ett flertal länder kring östersjön.
Medlemsavgiften grundar sig på antalet kommuninvånare och beroende på pundets
värde är kostnaden för kommuner med mindre än 25.000 invånare, ca 7000 kr.
I samband med anslutningen till KIMO uppdrogs åt ordföranden och
förvaltningschefen att samråda med kommunstyrelsen om ansvarsfördelningen
mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen vad gäller kommunens
arbete med havsmiljöfrågor.
Orust kommun är för övrigt aktiv inom samverkan med andra organisationer som
arbetar med vattenförvaltning samt marina undersökningar. Kommunstyrelsen har
2009 anslutit Orust kommun till Kustvattenrådet (VRBK). Kommunstyrelsen utser
representation och betalar medlemsavgift. Medlemskapet till Vattenvårdsförbundet
(1986) betalas årligen genom miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen
utser kommunens representanter.
KIMO-medlemskapet syftar till ett övergripande internationellt arbete för havsmiljön
och då bör lämpligen Orust kommun vara representerad via kommunstyrelsen.
KIMO-årsmöte hålls under 2014 i Danmark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå att medlemskapet till den internationella miljöorganisationen KIMO från
2014 överförs till kommunstyrelsen och
att avgiften för medlemskapet ersätts via kommunstyrelsen.
__________
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta
att medlemskapet i den internationella miljöorganisationen KIMO överförs till
kommunstyrelsen från 2014, samt
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att medlemsavgiften, 7000 kr, finansieras inom befintlig budgetram, politisk
verksamhet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Hans Stevanders förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:509
§ 145
Uppföljning per oktober 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 i ärendet finns Kortprognos IV 31 oktober 2013 daterad 2013-11-07.
Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till utskott och
nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få budget i balans 2013.
Lars-Åke Gustavsson förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljning
per oktober och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
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.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning per oktober och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1956
§ 146
Antagande av ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade att inrätta en ekonomikommitté 2012-03-14 § 76 som
bl.a. skulle se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen.
Det finns fram till idag två stycken ekonomistyrningsdokument; Ekonomireglemente
senast beslutad av kommunfullmäktige 2009-01-29 § 9 och Ekonomiska styrprinciper
i Orust kommun (KS/2010:1112) som beslutades av kommunfullmäktige 2010-12-16
§ 150. Dessutom beslutade kommunfullmäktige 2011-05-26 § 62 om regler för
resultatöverföring i Orust kommun (KS/2011:65). Dokumenten hänvisar i vissa
avseenden till varandra, medan det blir motsägelser i vissa andra avseenden. En
genomgång av samtliga dokument har gjorts och ett förslag till nya
Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun har tagits fram där vissa delar är helt
nya och andra mer detaljerade delar uteslutits och istället bör beskrivas i riktlinjer
och/eller tillämpningsanvisningar.
Ekonomistyrningsprinciperna utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och
ledningen av Orust kommun. Ekonomistyrningsprinciperna innehåller ramverket för
det regelsystem genom vilken kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ekonomiska styrning av kommunens verksamheter sker. Principerna för
ekonomistyrningen avser i första hand förhållandet mellan
kommunfullmäktige/kommunsstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har vidare ett särskilt ansvar för att
övervaka att ekonomistyrningsprinciperna följs och för att lägga fram förslag till
riktlinjer samt tillämpningsanvisningar, i den mån detta behövs.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen samt
ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun, daterade 2013-11-05.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nya ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun, daterade 201311-05, och
att upphäva samtliga tidigare beslut om ekonomireglemente, senast 2009-01-29 § 9,
ekonomiska styrprinciper i Orust kommun 2010-12-16 § 150 och regler för
resultatöverföring 2011-05-26 § 62, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå kompletterande riktlinjer i den mån
detta fordras.
__________
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KS/2013:922
§ 147
Finansrapport enligt Finanspolicy för Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-13 § 96 bl.a. att godkänna förslag till
finanspolicy för Orust kommun.
Kommunstyrelsen skall erhålla rapporter som, per utgången av varje tertial, utvisar:
• likviditetssituationen,
• utestående kort- respektive långfristig låneskuld samt ev.
utnyttjade byggnadskreditiv,
• ev. utnyttjad checkräkningskredit samt
• ev. övriga lån/krediter (t.ex. leasing)
Dessutom skall följande nyckeltal avseende den kort- och långfristiga låneskulden
redovisas i dessa rapporter:
• Genomsnittlig låneränta
• Genomsnittlig räntebindningstid
• Andel räntebindning mindre eller lika med 1 år
• Andel kapitalbindning mindre eller lika med 1 år
• Störst långivareandel
• Derivatvolym (% av låneskuld)
I rapporterna skall även, för respektive punkt/nyckeltal enligt ovan, anges eventuella
begränsningar och riktlinjer enligt denna policy eller särskilt beslut (belopp,
procentsatser etc.).
Delegation till arbetsutskottet att godkänna finansrapporter har lämnats enligt
kommunstyrelsens delegeringsordning 2.2.1. Arbetsutskottet har därefter bestämt att
rapporten ska vara månatlig.
Som underlag finns finansrapport per den 2013-10-31, daterad 2013-11-05.
___________
Arbetsutskottet beslutar
att med godkännande lägga finansrapport 2013-10-31 till handlingarna.
__________
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Exp:
Kanslichef
KS/2013:1846
§ 148
Antagande av ny delegeringsordning för kommunstyrelsen
Nu gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen antogs i sin helhet av
kommunstyrelsen 2011-01-12 § 2. Därefter har revideringar skett genom olika beslut
(dnr 2011:27 och 2012:347)
En längre period har hela delegeringsordningen varit föremål för en översyn av
främst skäl som organisatoriska förändringar och förändringar i lagstiftningen. Detta
arbete är nu slutfört. Kommunstyrelsen har 2013-10-30 § 312 antagit ny
delegeringsförteckning för Förvaltningsområde Omsorg. För att få ett samlat
dokument och likalydande delegeringsbestämmelser inkorporeras även den nyligen
antagna delegeringsförteckningen för Förvaltningsområde Omsorg i förslaget att
antas för beslut.
Som underlag finns ett av kommunstyrelseförvaltningen framtaget förslag till
förändrad delegeringsförteckning med tillhörande bestämmelser för
kommunstyrelsen, daterat 2013-10-24 samt tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-10-24.
Hans Stevander föreslår arbetsutskottet besluta
att återemittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förtydligande av
förändringar.
Arbetsutskottet bifaller Hans Stevanders förslag.
___________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2842, KS/2011:423
§ 149
Uppdrag att utreda frågan om heltidsanställningar i Orust kommun
Utskottet för omsorg beslutade 2012-12-11 § 142 i samband med inrättande av
tjänster i ny verksamhet inom handikappomsorgen att uppdra åt
förvaltningsområdeschefen att i maj 2013 redovisa vilket angreppssätt verksamheten
arbetar med för att erbjuda heltidstjänster inom Förvaltningsområde omsorg.
Utskottet för omsorg beslutade 2011-04-26 § 38, i samband med
Kommunfullmäktiges beslut om budgetram för år 2011, att uppdra åt
förvaltningsområdeschefen att se över möjligheterna att effektivisera kostnader för
personal inom äldre- och handikappomsorgen genom att verksamheten tar fram en
strategi för personalförsörjningen under 2011.
Utskottet för omsorg beslutade 2013-10-15 § 123 och § 124 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att lägga uppdrag på kommunstyrelseförvaltningen att
utreda frågan om heltidsanställningar i Orust kommun, samt att
kommunstyrelseförvaltningen återkommer till Kommunstyrelsen med ett
policyförslag samt kostnadsberäkningar och genomförandeförslag.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, där personalchef bör föredra ärendet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:910
§ 150
Motion om utgivning av kommunalt informationsmaterial
Birgit Strömberg, Moderaterna föreslår i motion 2013-05-15 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett kommunalt
informationsmaterial av den typ som ges ut på Tjörn med ett antal nummer per år.
I mitten av 90-talet gavs Orustkommunikén ut som tidning med två nummer per år.
Det var ett omfattande arbete samtidigt som det var långa ledtider för att ge ut
tidningen. I stället blev Orustkommunikén ett månatligt hushållsutskick (A4- blad)
som kommer med 10 nummer per år. Samtliga nyheter som skrivs i kommunikén
publiceras även på webbsidan för att få ytterligare uppmärksamhet. På samma sätt
gör vi med Företagsinformation som är ett nyhetsblad som går till företagen. Detta
blad ges ut sex till sju gånger per år. Vårt turistbolag Södra Bohuslän turism AB har
också produktion av olika trycksaker som magasin, evenemangsbilagor och kartor.
Det har några gånger under åren gjorts temanummer i den mån det har funnits
resurser och behov.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-28.
Kristina Svensson med instämmande av Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen
besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nuvarande riktlinjer
för kommunikation bland annat med hänsyn till hur vi styr produktion av trycksaker
och tidningsalster ur ett helhetsperspektiv.
Kristina Svensson med instämmande av Hans Stevander föreslår
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse
motionen besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nuvarande riktlinjer för
kommunikation bland annat med hänsyn till hur vi styr produktion av trycksaker och
tidningsalster ur ett helhetsperspektiv.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:664
§ 151
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
pedagogiska inriktningen på Orust alternativt en kommunal skola.
Huvudinriktningen är en kommunal friskola med hela kommunen som upptagningsområde.
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För att kunna gå vidare med ärendet om en kommunal friskola i Tvet, måste begreppet kommunal friskola med dess effekter på regelverk och ekonomi tydlig- göras.
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 gav vid utskottets sammanträde 2013-03-04 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
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.
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• 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 över
syn 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) föreslog 2013-03-04 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 ställde proposition på förslagen och fastställde 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 beslutade 2013-03-04 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) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-08-28 och beslutade att
återremittera ärendet till utskottet för lärande för klargörande av att-satserna.
Ordförande Kristina Svensson informerade 23 september 2013 om att ärendet utgår
med anledning av att ärendet inte är färdigbehandlad i arbetsgruppen.
Utskottet för lärande beslutade 2013-09-23 att återuppta ärendet vid sammanträdet i
oktober.
_________
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Ordförande Kristina Svensson tar på nytt upp frågan utifrån kommunstyrelsens
arbetsutskott beslut om att återremittera ärendet till utskottet för lärande för ett
klargörande av att-satserna.
• 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
1. att utskottet för lärande i och med upprättad rapport avslutar uppdraget att
utreda förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet
Michael Relfsson informerar om att skapandet av ett Bygderåd pågår.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Johan Stein (c), föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 4, det vill säga att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Michael Relfsson (fpo) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt punkterna 1, 3
och 4, det vill säga att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby
socken, att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som
arbetar med frågor som berör utskottets verksamhetsområden samt att ärendet och
uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt förslag, det vill säga enligt förslag om
beslut om punkt 4 röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för
lärande beslutat enligt förslag från Folkviljan på Orust.
Alexander Hutter och Catarina Mellberg (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut.
Vid omröstningen avgives 2 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en har röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Utskottet för lärande har därmed bifallit
förslaget att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ärendet och uppdraget avslutas
utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en
kommunal friskola i Tvet.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport
gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Michael Relfsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport
gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
_________
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§ 152
Information från verksamhetsutskotten
Respektive ordförande i kommunstyrelsens utskott informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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§ 153
Ordföranden informerar
Ordföranden informerar om Soltak och Tillväxtverkets satsning på turismen i
Bohuslän.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

