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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef § 262-267
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Börje Olsson, kanslichef
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 262-265
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 262-267
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 263-265
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 263-265
Susanne Ekblad, ekonomichef § 264-267
Anders Wennergren, advokatfirman Glimstedt § 262
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare § 261-267
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare § 261-267
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
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2013-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
Obe
M
C
C
Mp

o Hans Stevander
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Michael Relfsson
o Els-Marie Ragnar
o Ingrid Cassel
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
Obe
M
Kd
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Eva Skoglund
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Anders Wingård
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson

Omröstningsprotokoll
Ks § 268
ja nej
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Summa

8

5

avst

Ks §
ja nej

avst

Ks §
Ja nej

avst
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KS/2013:1809

§ 261
Utskottet för omsorg - personärenden 2013 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2000.
Underlag utskottet för omsorg 2013-09-24 § 1166.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag
__________
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Exp:
Kommunchef
KS/2012:2615
§ 262
Henåns skola, vidare process
Kommunchef informerar och kommunens juridiska ombud ger en utförlig
redogörelse över ärendet.
Ingrid Cassel med instämmande av Els-Marie Ragnar och Hans Stevander föreslår
kommunstyrelsen besluta att kommunen väcker en fullgörelsetalan för
vite/skadestånd och gör en reklamation på ventilationsanläggningen, samt att uppdra
till kommunchefen att bereda erforderliga beslut i samråd med av kommunen anlitad
advokat för rättsliga åtgärder för att få ersättning för åtgärder för att få skolan i
funktion rörande golv, ventilation och buller med mera.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen väcker en fullgörelsetalan för vite/skadestånd och gör en reklamation
på ventilationsanläggningen, samt
att uppdra till kommunchefen att bereda erforderliga beslut i samråd med av
kommunen anlitad advokat för rättsliga åtgärder för att få ersättning för åtgärder för
att få skolan i funktion rörande golv, ventilation och buller med mera.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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KS/2013:1505

§ 263
Förvaltningens information
Kommunchef, respektive förvaltningsområdeschef för omsorg, lärande och
samhällsutveckling samt chef för miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor från respektive verksamhetsområde.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2013:509

§ 264
Uppföljning per augusti 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 § 229 bl.a. att uppdra till utskott och
nämnder att, till nästa arbetsutskott den 26 september, återkomma med förslag på
åtgärder för att få budget i balans 2013.
Som underlag finns dokument kallat Orust kommun – Kortprognos per 31 augusti
2013 med bilagor daterad 2013-09-18.
Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till ekonomienheten att
till redovisning av delårsrapport och prognos III sammanställa en tydlig redovisning
av genomförda besparingsåtgärder och nya besparingsförslag och inom vilken
tidsram dessa beräknas få effekt.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Uppföljning per
augusti och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag
och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till att Uppföljning per augusti och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013 ingår i ärendet Delårsrapport och prognos III samt redovisning av
genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning
gentemot budget 2013, lägga ärendet till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
KS/2013:509
§ 265
Delårsberättelse och prognos III samt 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 Delårsberättelse och prognos III daterad 2013-10-01.
Hans Stevander med instämmande av Bengt Johansson och Ingrid Cassel föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i underlag
till antagande av budget 2014 redovisa hur ett budgetunderskott kan hanteras.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsberättelsen, samt
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med Budget 2014 med plan 2015 och 2016.
__________

Orust kommun
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:1528
§ 266
Investering - ombyggnad Varekils skola
Undersökningar och provtagningar i Varekils skola har konstaterat att det finns
mikrobiella skador i golvkonstruktionen och i ytterväggskonstruktionen som med
sannolikhet påverkar inomhusmiljön. Lokalerna är i stort behov av att renoveras.
För att kunna starta renoveringsprojektet behöver verksamheten 1 500 tkr från det
totala beloppet till att ta fram en programhandling och göra en projektering inför
kommande upphandling och renoveringsarbete. Totalt är 20 miljoner avsatt i
investeringsbudgeten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för investeringen, Ombyggnad Varekils skola, bevilja 1 500 tkr av totalt beslutad
investeringsram om 20 miljoner kronor (KF 2013-06-27 § 102) för att påbörja
projektering och programhandling, samt
att lämna följande upplysning till kommunstyrelsen, att beställande
förvaltningsområde (FO Lärande) saknar budgettäckning i lagd ram för
tillkommande kostnader i samband med investeringen Ombyggnad Varekils skola.
_________
Bengt Johansson med instämmande av Sven Olsson och Johan Stein föreslår
kommunstyrelsen besluta
att för investeringen, Ombyggnad Varekils skola, bevilja 1 500 tkr av totalt beslutad
investeringsram om 20 miljoner kronor (KF 2013-06-27 § 102) för att påbörja
projektering och programhandling, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det beställande förvaltningsområdet (FO lärande).
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:1528
§ 267
Finansiering av lätta byggnader under renovering av Varekils skola
Orust kommun har låtit en oberoende konsultfirma utreda eventuella skador på
Varekils skola eftersom personal upplevt obehag i inomhusmiljön. Totalt sett
bedöms skolan vara i relativt gott skick i förhållande till ålder och byggteknik men
det finns saker som omgående måste åtgärdas för att förbättra inomhusmiljön och
för att säkerhetsställa byggnadens skick över tid.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-09.
Arbetsutskottet beslutar
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda alternativen köp eller hyra
av moduler och förslag till finansiering.
__________
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-30.
Ekonomienheten redovisar en utredning kring alternativen köp eller hyra av
moduler.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för redovisningen från ekonomienheten, och
att tillskjuta 3000 tkr under 2014 till förvaltningsområde lärande för finansiering av
lätta byggnader i Varekil, samt
att finansiering sker ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1360
§ 268
Höjning av va-taxan 2014
Va-verksamheten står inför stora investeringsbehov de närmaste 5-6 åren. Till de
större investeringarna kan nämnas nyanläggning av vatten- och spillavloppsledningar
mellan Henån och Slussen, överföringsledning för vatten mellan Slussen och Åh
stiftgård i Uddevalla kommun och ett nytt avloppsreningsverk på västra Orust med
tillhörande utloppsledning. Utöver dessa större investeringar finns ett antal övriga
investeringar som är nödvändiga för att trygga kommunens framtida va-försörjning.
Va-verksamheten finansieras med avgifter via kommunens va-taxa. För att
verksamheten ska kunna bära sina egen kostnad också i en framtid är det nödvändigt
med en årlig höjning av taxan de närmaste åren. Inför år 2013 höjdes va-taxa med 3
% och inför år 2014 föreslås att taxan höjs med 5 %. Den föreslagna höjningen gäller
såväl anläggningsavgifterna som brukningsavgifterna.
Fram till år 2017 bedöms, i nuläget, att va-taxan behöver höjas med ytterligare ca
3-5 % per år för finansiering av de framtida investeringsbehoven med va-avgifter.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar 2013-08-21 § 163 att återremittera ärendet
för en långsiktig analys över taxehöjning för va.
Emma Carlsson, ekonom, redogör för hur den ekonomiska situationen blir utifrån
olika höjningar av va-taxan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i gällande va-taxa höjs med 5 % från och med
2014-01-01.
_________
Ingrid Cassel, Bengt Johansson och Leif Apelgren yrkar bifall till utskottets förslag.
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet för
förtydligande av underlaget.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”
”Den som röstar för Hans Stevanders förslag röstar nej”
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Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i gällande va-taxa höjs med 5 % från och med
2014-01-01.
___________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:686
§ 269
Godkännande av hamntaxa 2014 för fartyg insatt i yrkesverksamhet
Gällande hamntaxa beslutades 1991. Taxan har därefter vart år justeras med
konsumentprisindex (KPI).
I förutsättningen för inriktningsbudget 2014 , som beslutats av KF 2013-06-27 § 102,
anges att hamnverksamhetens budget 2014 med plan 2015 och 2016, baseras på en
höjning av hamntaxorna. Höjning av taxorna behövs till följd av ökade
kapitalkostnader och för att kunna underhålla hamn- och brygganläggningarna.
Vidare ingår i budgetförutsättningen att taxan för färjetrafiken behöver justeras p.g.a.
ökade kapitalkostnader för den nya färjeterminalen i Tuvesvik. Hamnverksamheten
har också ett intäktskrav på 300 t.kr per år.
Med hänvisning till ovanstående har förvaltningsområde samhällsutveckling gjort en
översyn av hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet. Förslag till ny taxa framgår
av bilaga 1, daterat 2013-08-12, Hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet.
Föreslagna avgifter är baserade på konsumentprisindex (KPI) för oktober.
Avstämning görs en gång per år. Första avstämningen gäller från 1 januari 2015 och
baseras på förändringen av indextalen i oktober år 2013 och oktober år 2014. Den av
index förorsakade förändringen träder i kraft 3 månader efter avstämningsperiodens
slut. Ändras KPI negativt mellan två avstämningsperioder ska samma avgifter, som
gällde för avstämningen, gälla fram till nästa avstämningsperiod.
Els-Marie Ragnar föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta
att avgiften, under E punkt 4. Kaj- och hamnplanshyra i föreslagen taxa i bilaga 1
daterad 2013-08-12, ska vara 20 kr/m2/mån istället för 25 kr/m2/månad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-08-21 § 162 att återrapport ska ske
till utskottet för samhällsutveckling efter ikraftträdande av taxan, samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny hamntaxa för fartyg insatt i
yrkesverksamhet, enligt bilaga 1 daterad 2013-08-12, och att taxan gäller från och
med 2014-01-01, samt att taxan årligen justeras med förändring av
konsumentprisindex enligt ovan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att upphäva beslut 2013-08-21 § 162, samt
att återrapport ska ske till utskottet för samhällsutveckling efter ikraftträdande av
taxan

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till nu hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet, enligt
förslag daterad 2013-08-12, och
att taxan ska gälla från och med 2014-01-01, och
att taxan årligen justeras med förändring av konsumentprisindex enligt ovan, sam
att detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunfullmäktige 1991-11-14 § 124.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1482
§ 270
Motion om omval av kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden
Ingrid Cassel, Moderaterna, Veronica Almroth, Folkpartiet och Leif Appelgren,
Kristdemokraterna föreslår i motion 2013-08-27, kommunfullmäktige besluta att
göra omval till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-16.
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-09-16, avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:646
§ 271
Medborgarförslag om särskild serviceavgift för delårsboende
I ett medborgarförslag från Holger Formgren daterat 2013-05-14 föreslås att
kommunen inför en differentierad serviceavgift för delårsboende, då allmän
samhällsservice, säkerhet, kommunikationer och räddningstjänst bör delas av alla i
förhållande till boendets omfattning och värde.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-08-26.
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte införa serviceavgift för delårsboende, samt
att härmed anses medborgarförslaget besvarat.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
West Sweden
KS/2013:1787
§ 272
Orust kommuns utträde ur West Sweden
West Sweden har bland annat i uppgift att ge vägledning och stöd till sina
medlemmar kring projektfinansiering via EU:s program och fonder,
intressebevakning vid sitt representationskontor i Bryssel, information och
utbildning. West Sweden är en ideell förening med två dotterbolag (West Sweden AB
samt West Sweden SA).
Kommunfullmäktige beslutade 1997-11-13 § 148, i samband med godkännande av
den nya ideella föreningens stadgar, bl.a. att säga upp avtalet med föreningen, med
verkan från 1999 med hänvisning till att den bedrivna verksamheten självklart ska
utföras inom den nya regionens organisation.
Kommunfullmäktige beslutade 1999-09-30 § 95 att återta uppsägningen av avtalet
med West Sweden och därmed även från år 2000 fortsätta som medlem.
Knappt 70 västsvenska kommuner samt tre regioner äger och finansierar
verksamheten via medlemsavgifter och serviceavgifter.
Serviceavgiften för Orust kommun uppgår år 2013 till 81 920,96 kr samt en årsavgift
som är lika för alla medlemmar på 1000 kr, totalt 82 920,96 kr.
Vid den ordinarie föreningsstämman i West Sweden den 31 maj 2013 röstade en
knapp majoritet för en avveckling av föreningen och tillhörande bolag. Vid en extra
föreningsstämma den 31 oktober kommer frågan åter att väckas då ytterligare ett
stämmobeslut med två tredjedelars majoritet krävs för upplösning av föreningen.
I remiss från West Sweden daterad 2013-07-05 utskickad i samband med kallelsen till
den extra föreningsstämman, vill West Sweden i en avsiktsförklaring få
medlemmarnas viljeyttring vad gäller fortsatt verksamhet eller avveckling.
Utträde regleras i gällande stadgar för föreningen § 6; ”Medlem äger rätt att säga upp
sig till utträde ur föreningen. Utträde sker vid utgången av året efter det under vilken
uppsägningen skett. Uppsägning skall vara skriftlig och ges in till föreningens
styrelse.” Således innebär ett utträde 2013 att utträdet träder i kraft 2015-01-01.
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela West Sweden, ideell
förening, att kommunen har som avsikt att begära utträde ur föreningen.
Hans Stevander föreslår kommunfullmäktige besluta att Orust kommun begär
utträde ur West Sweden, utträde sker enligt gällande stadgar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2013-10-09

Kommunstyrelsen beslutar
att meddela West Sweden, ideell förening, att kommunen har som avsikt att begära
utträde ur föreningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun begär utträde ur West Sweden, utträde sker enligt gällande
stadgar.
__________
Hans Stevander yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela West Sweden, ideell förening, att kommunen har som avsikt att begära
utträde ur föreningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2013-10-09

Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:1529
§ 273
Investering - Bagarevägens förskola nybyggnad 5 avdelningar
Förskoleverksamheten vid Bagarevägens förskola bedrivs för närvarande i moduler.
Ordinarie lokal är utdömd som lämplig att bedriva förskoleverksamhet i. De
befintliga lokalerna ska rivas och nya lokaler ska byggas, innehållande 5 avdelningar.
Totalt finns 23 miljoner avsatt i investeringsbudgeten.
För att kunna starta projektet behöver verksamheten 1 500 tkr från det totala
beloppet till att ta fram programhandlingar och projektering inför kommande
upphandling och byggnation.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för investeringen, Bagarevägens förskola nybyggnad 5 avdelningar, bevilja 1 500
tkr av totalt beslutad investeringsram om 23 miljoner kronor (KF 2013-06-27 § 102)
för att påbörja projektering och programhandling, samt
att lämna följande upplysning till kommunstyrelsen, att beställande
förvaltningsområde (FO Lärande) saknar budgettäckning i lagd ram för
tillkommande kostnader i samband med investeringen Bagarevägens förskola
nybyggnad 5 avdelningar.
_________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta
att för investeringen, Bagarevägens förskola nybyggnad 5 avdelningar, bevilja 1000
tkr av totalt beslutad investeringsram om 23 miljoner kronor (KF 2013-06-27 § 102)
för att påbörja projektering och programhandling, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det beställande förvaltningsområdet (förvaltningsområde lärande).
Kommunstyrelsens bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutveckling
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Bevakning
KS/2012:1404
§ 274
Va-planering Orust kommun
En kommunal va-plan innebär en övergripande strategi och målsättning för en
långsiktig planering för hela kommunen. Planen gäller både inom och utom vaverksamhetsområde.
Genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla
vattenförekomster senast 2015, i vissa fall år 2020, skall nå minst god ekologisk och
kemisk status. Av detta följer omfattande åtgärdskrav för vattenförekomsterna för att
uppfylla miljökvalitetsnormerna.
Vattenmyndigheterna har fastställt ett åtgärdsprogram. En stor del av åtgärderna i
åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt riktar sig mot kommunerna.
Vattenmyndigheterna anser det angeläget att kommunerna utvecklar va-planer.
Arbete med att ta fram en va-plan för Orust kommun är påbörjat och det görs i
samverkan mellan va-verksamheten, planavdelningen och miljöavdelningen med stöd
av konsultföretag. Arbetet kommer att genomföras i följande steg.
i.

Va-översikt – Sammanställning av nuläget för all va-försörjning i hela
kommunen. Nuläget omfattar de aspekter som kan påverka beslut kopplade
till va-försörjningen.

ii.

Va-policy – Ställningstagande och målsättningar som ligger till grund för vaplan samt prioriteringar av olika åtgärder. Va-policyn ska användas som ett
långsiktigt planeringsverktyg.

iii.

Va-plan – Framtida utveckling och prioriteringsordning för all va-försörjning
i hela kommunen uppdelat på olika sorters försörjning. Inkluderar också plan
för ekologisk status i vattenförekomster.

iv.

Genomförande och uppföljning – kontinuerligt och långsiktigt arbete med
att utföra och följa upp de åtgärder som identifieras i va-planen.

Mycket av arbetet med va-policy och va-plan kommer att utföras som
workshopseminarier med politiker och verksamheterna. Den externa kostnaden, som
är beräknad till ca 300 tkr, betalas med medel från va-verksamhetens driftbudget.
Arbetet med strategisk va-plan landar så småningom i en lång period av
genomförande av de åtgärder som identifieras under arbetet. Genomförandet är inte

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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sällan förknippat med stora investeringar. Behovet av investeringar måste
uppmärksammas kontinuerligt i samband med budgetarbete för att säkerställa
genomförandet. De åtgärder som genomförs måste följas upp i syfte att utvärdera
den inriktning och utveckling som kommunen strävar mot. En viktig del i
implementeringen och uppföljningen är att konkretisera de arbetssätt som är
nödvändiga för att syftet med den strategiska va-planeringen ska uppfyllas – en
långsiktigt hållbar va-försörjning som en del i samhällsutvecklingen. I detta arbete
ingår även översyn och uppdatering av det strategiska va-planearbetet.
Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling kommer att kontinuerlig
informeras om framdriften av projektet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att arbeta fram en va-plan för
Orust kommun, och
att externa kostnader, förknippat med uppdraget, finansieras av va-verksamheten,
och
att för arbetet med va-planen tillsätta en politisk styrgrupp bestående av presidierna i
utskottet för samhällsutveckling samt miljö- och byggnadsnämnden, samt
att avrapportering ska ske till kommunstyrelsen, utskottet för samhällsutveckling och
miljö- och byggnadsnämnden under arbetets delfaser samt efter slutförandet av vaplanen avrapportering under varje mandatperiod.
_________
Beng Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att arbeta fram en va-plan för
Orust kommun, och
att externa kostnader, förknippat med uppdraget, finansieras av va-verksamheten,
och
att för arbetet med va-planen tillsätta en politisk styrgrupp bestående av presidierna i
utskottet för samhällsutveckling samt representanter utsedda av miljö- och
byggnadsnämnden, samt
att avrapportering ska ske till kommunstyrelsen, utskottet för samhällsutveckling och
miljö- och byggnadsnämnden under arbetets delfaser samt efter slutförandet av vaplanen avrapportering under varje mandatperiod.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljöstrateg
Den utsedda
Kommunstyrelsens presidie
KS/2013:1327
§ 275
Projekt Ren Kust i Bohuslän samt val av ersättare i styrgruppen för 8 fjordar
Orust kommun ansvarar tillsammans med Öckerö kommun för södra delen i projekt
Ren Kust i Bohuslän. Inom projektet har en rapport tagits fram för att belysa
problematiken med marint skräp ur ett av många olika perspektiv.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-08-22 § 211 att notera informationen
och lägga densamma till handlingarna, samt att uppdra till miljöstrateg att föredra
ärendet för kommunstyrelsen.
Miljöstrateg informerade kommunstyrelsen 2013-09-11 § 211. En politisk styrgrupp
efterfrågas för projektet.
__________
Miljöstrateg informerar arbetsutskottet om de strukturella förutsättningarna för ett
lyckat havsmiljöarbete.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
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, samt
att havsmiljöarbetet regelbundet ska följas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
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, och
att havsmiljöarbetet regelbundet ska följas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott,
samt
att utse Kerstin Gadde till ersättare i den politiska styrgruppen för 8 fjordar.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:1556
§ 276
Våld i nära relationer - Rutiner för handikappomsorgen i Orust kommun
Våld förekommer i alla typer av nära relationer. Studier som har genomförts tyder på
att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika stor utsträckning
som personer generellt. Under lång tid har detta varit ett osynligt problem, både
inom forskningen, inom samhällets vård oh omsorg och i den offentliga debatten,
men på senare år har det börjat uppmärksammas.
Det finns ett antal faktorer som gör att personer med funktionsnedsättning kan vara
särskilt utsatta när det handlar om beroende, osynlighet och sårbarhet.
Handikappomsorgen i Orust kommun har därför, enligt skrivelse 5 september 2013,
arbetat fram förslag på rutiner gällande våld i nära relationer. Dessa rutiner för våld i
nära relationer ska implementeras i alla verksamhetsområden inom
handikappomsorgen.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att efter ha tagit del av Rutiner för handikappomsorgen i Orust kommun gällande
våld i nära relationer enligt förvaltningsområdets skrivelse 5 september 2013 lägga
informationen till handlingarna.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
___________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
IVO
KS/2013:322
§ 277
Redovisning till Inspektionen för omsorg (IVO) - Vägledning för
biståndshandläggning enligt SoL och i tillämplig del för LSS gällande insatser
för äldre och funktionshindrade - Dnr 8.2-9393/2013
Bakgrunden till tillsynen är ett klagomål angående bristfällig handläggning inom
socialtjänsten i Orust kommun, som inkom till Socialstyrelsen 2013-02-08.
Inspektionen för vård och omsorg har i beslut daterat 2013-07-22 med
dnr 8.2-9393/2013 ställt följande krav på åtgärd:
-

Kommunstyrelsen ska redovisa sina rutiner för att säkerställa en rättssäker
handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Redovisningen ska ha inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast
den 30 september 2013. Förvaltningsområdet har varit i kontakt med IVO och fått
beviljat anstånd med svarstid till 15 oktober 2013.
Inspektionen för vård och omsorg påtalar, enligt förvaltningsområdets skrivelse 9
september 2013, att det i det kompletterande materialet framgår, att någon
kommunicering av den utredning, som legat till grund för avslagsbeslutet, inte skett
med den klagande. Avsaknaden av kommunicering innebar, att den klagande inte
gavs möjlighet att bemöta utredningen i dess olika delar utan fick ta del av
utredningen först då avslagsbeslut fattats. Förfaringssättet bedömer IVO äventyrar
en rättssäker handläggning och begär, att nämnden redovisar en rutin som
säkerställer efterlevnaden av kommunens kommunikationsskyldighet i enlighet med
17 § FL.
Kommentar: Av utredningen framgår, att muntlig kommunicering har ägt rum samt
att sökandens behov är oförändrat sedan föregående utredning och inga nya
uppgifter har tillförts utredningen.
IVO begär, att kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att möjliggöra
efterlevnad av 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2006:5), 16-17 §§ FL, 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS och påtalar, att dokumentation
ska göras löpande för att det vid varje tidpunkt ska vara möjligt att följa ärendet och
vid varje tidpunkt kunna se vad som kommit fram under handläggningen av ett
ärende. ”Detta är nödvändigt för att den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt till insyn i
nämndens, i detta fall kommunstyrelsens, handläggning av ett ärende”.
Kommentar: Det pågår ett arbete med framtagande av ny vägledning för
handläggning. Planering saknas dock för hur verksamhetssystemet Procapita+ ska
svara upp till lagstiftarens krav på löpande journalanteckningar, vilket IVO har
synpunkter på.

Orust kommun
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______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt svar i tillsynsärende daterat 22 juli 2013 med dnr 8.2-9393/3013
översända till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) "Vägledning för
biståndshandläggning"
att Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Revisionen
KS/2013:428
§ 278
Revisionsrapport - Intern kontroll vid utbetalning av ersättning för förlorad
arbetsinkomst
I revisionsrapport februari 2013 så belyses svagheter i systemet för utbetalning av
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Man påtalade att ersättning för förlorad
arbetsinkomst måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Det fanns vidare en
möjlighet att få ersättning över ett år efter den tidpunkt då avdraget faktiskt skedde.
Efter att revisionsrapporten inkommit har rutinen om intyg ändrats så att ett
generellt intyg om vilket löneavdrag som görs vid frånvaro, inte får vara äldre än ett
år.
Som underlag i ärendet finns revisionsrapport inkommen 2013-03-04 och yttrande
från kommunstyrelseförvaltningen daterat 2013-09-20.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar på revisionsrapporten översända yttrande daterat 2013-09-20 till
revisionen och lägga revisionsrapporten till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Samordningsförbunden
Förvaltningsområde omsorg
Ekonomienheten
KS/2013:1676
§ 279
Remissyttrande - Ett samordningsförbund i Norra Bohuslän och Uddevalla,
Orust och Färgelanda
Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades april 2006. Förbundet består av 5
kommuner; Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Det sammanlagda
invånarantalet är 58 084.
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda bildades oktober 2008 och
består av 3 kommuner; Uddevalla, Orust och Färgelanda. Det sammanlagda
invånarantalet är 74 109.
Sedan januari 2010 har Samordningsförbundet Norra Bohuslän och
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda ett nära samarbete med
varandra. En gemensam förbundschef tillsattes redan i början och därefter tillkom en
gemensam ekonomi- och löneservice som utvecklats till gemensam administration. I
början av 2012 tillsattes en gemensam processledare för Finsamteamen och sedan
mitten av 2012 finns en gemensam utredningsenhet som numera är samlokaliserad i
Uddevalla.
Våren 2012 gjordes en analys om för- och nackdelar med en sammanslagning av
förbunden. Den bedömning som gjordes är att fördelarna med en sammanslagning
överväger nackdelarna.
För att frågan om sammanslagning ska kunna behandlas vidare krävs dock att varje
ägare av samarbetet tar ställning till frågan om ett gemensamt förbund.
De argument som talat för en sammanslagning är i sammandrag följande; ökad
legitimitet, samverkansinsatserna kan utökas, metodutveckling kan bedrivas inom ett
större område och minskade administrativa resurser som kan användas till insatser
för målgruppen.
De argument som talar mot sammanslagning är främst att den lokala prägeln
kommer att avta.
Under 2013 får Samordningsförbundet Norra Bohuslän 3 640 tkr från sina ägare och
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust, Färgelanda får 4 440 tkr från sina ägare.
Som underlag i ärendet finns remiss inkommen 2013-09-17 samt tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-09-18.
Kommunstyrelsen beslutar

Orust kommun
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att bifalla förslaget om sammanslagningen av samordningsförbunden Norra
Bohuslän och Uddevalla, Orust och Färgelanda, samt
att ställa sig positiv till att förslaget bereds vidare, enligt förvaltningsområde omsorgs
skrivelse (daterad 2013-09-18) om fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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Exp:
Förvaltningsrätten
KS/2013:1313
§ 280
Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut i
medborgarförslag om trängselskatt
Efter inkommet medborgarförslag daterat 2013-08-01, om bl.a. trängselskatt
beslutade kommunfullmäktige 2013-08-29 § 127 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning. I skrivelse 2013-09-02 överklagas beslutet med
hänvisning till ärendets rubricering och att ordföranden inte agerat i enlighet med vad
kommunfullmäktiges arbetsordning föreskriver. Förvaltningsrätten anmodar i remiss
2013-09-11 Orust kommun att yttra sig över överklagandet.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-27.
Kommunstyrelsen beslutar
att i yttrande till Förvaltningsrätten anföra:
”Det kan konstateras att ärendet – bl.a. på grund av dess missvisande rubricering åter togs upp för handläggning på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde
(2013-09-26). Tidigare beslut har nu upphävts. Handläggningen har skett på nytt
varvid förslagsställaren beretts tillfälle att yttra sig i den ordning som
kommunfullmäktiges arbetsordning föreskriver och nytt beslut i ärendet har fattats.
Kommunstyrelsen föreslår därmed att Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.”
__________

Orust kommun
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Exp:
Förvaltningsrätten
KS/2013:18
§ 281
Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut i
medborgarförslag om att avveckla tjänsten som oppositionsråd
I skrivelse 2013-08-30 överklagas kommunfullmäktiges beslut enl. rubrik. Den
klagande anför som skäl att förslagets upphovsman inte hade delgivits att
kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid det aktuella sammanträdet.
Förvaltningsrätten anmodar i skrivelse 2013-09-06 kommunen att avlämna yttrande i
målet.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-10.
Kommunstyrelsen beslutar
att till förvaltningsrätten framföra:
”Förslagsställaren meddelades innan sammanträdet dels om när ärendet skulle
behandlas, dels om möjligheten att närvara vid behandlingen av ärendet. Detta
regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning. Numer med annan formulering än i
den, den klagande hänvisar till, men ändå med exakt samma lydelse vad avser
delgivningen. Förslagställaren kunde inte närvara vid sammanträdet. Ärendet
avgjordes ändå då kommunfullmäktige hade det på dagordningen.
Kommunstyrelsen avstyrker därför bifall till överklagandet.”
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Valpärm
Nyvald
Personalenheten
Utskottet för lärande
KS/2013:1690
§ 282
Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens utskott för lärande för perioden
2013-2014
I skrivelse daterad 2013-09-18 begär Martin Göransson (M) att entledigas från
uppdraget som ledamot i utskottet för lärande.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Ingrid Cassel, Hälleviksstrand till ny ledamot.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 283
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - september 2013
- Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 9/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 9/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 9/2013.
Kommunstyrelsens ordförandebeslut 2013-09-18 - Omedelbart omhändertagande
enligt LVM M.E samt upphävande av det omedelbara omhändertagandet 2013-0926.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 284
Anmälan om inkomna skrivelser
Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2013-07-01
Anmälan enligt 14 kap. 7 § SoL (lex Sarah)
(KS/2013:94)
Klimatstrategi för Västra Götaland -resultat av uppföljning och fortsatt arbete
Västra Götalandsregionen, Miljönämnden
(KS/2013:1798)
Budgetuppföljning 2013
Utskottet för lärandes beslut 2013-09-23 § 101
(KS/2013:159)
Budget 2014
Utskottet för lärandes beslut 2013-09-23 § 102
(KS/2013:1177)
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottet för lärandes beslut 2013-09-23 § 106
Förvaltningsområde omsorg – Uppföljning av driftbudget 2013 –
Delårsrapport och prognos 3 per augusti
Utskottet för omsorgs beslut 2013-09-24 § 111
(KS/2013:569)
Budgetuppföljning 2013 – Förvaltningsområde samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2013-09-18 § 185
(KS/2013:293)
Välkomna till mänskliga rättighetsdagarna
Inbjudan från SKL 2013-09-01
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2013:23

§ 285
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-09-26, 2013-10-02
KSUO 2013-09-24
KSUL 2013-09-23
KSUS 2013-09-18
Administration
Befullmäktigande av ombud, daterat 2013-09-18

KS/2013:21 002

KS/2013:1811

Serveringstillstånd- Delegationsbeslut enligt
förteckning 2013-10-01

KS/2013:24 702

Personalärenden
Enligt löpnummer 859-966

KS/2013:22 023

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-10-01

KS/2013:23 002

Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2013:1454
Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt förteckning 2013-10-01
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2013:23 002
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LVS/2013:1, KS/2013:1805

§ 286
Anmälan om kränkande behandling - Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. Enligt
skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande.
De kommunala skolorna har till dagens datum rapporterat in följande antal
incidenter per skola:
- Ellös skola: 2 anmälningar
- Ängås skola: 1 elev
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:597

§ 287
Ordföranden informerar
•

Inbjudan till Försäkringskassan.

__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Förvaltningsrätten
KS/2013:1270
§ 288
Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 §
99 att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 99 bland annat att ansvarsfrihet beviljas
kommunstyrelsen för 2012 samt att ansvarsfrihet beviljas miljö- och
byggnadsnämnden och övriga nämnder för 2012.
Över beslutet begär sedan Holger Formgren, Gunnar Persson och Solveig Lewin,
laglighetsprövning i enlighet med var sitt till förvaltningsrätten inkommet
överklagande. Förvaltningsrätten anmodar i skrivelse 2013-07-31 kommunen att yttra
sig i ärendet. Anstånd för yttrande är beviljat till den 14 september 2013.
I alla överklaganden anförs samma omständighet som grund, nämligen att jäviga
ledamöter som lämnat handläggningen av ärendet, ändå tilläts att yttra sig i
överläggningen i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 § 247 att till Förvaltningsrätten framföra:
”Ifrågavarande jävsituation regleras i kommunallagen 5:20 a och ingen av de enligt
denna paragraf jäviga, deltog i handläggningen av ärendet. Samma personkrets har
dock möjlighet att delta i överläggningen, vilket också skedde. Den efterföljande
paragrafen i kommunallagen 5:20 b, reglerar detta förhållande.
Kommunstyrelsen avstyrker därmed bifall till överklagandena.”
De klagande har därefter yttrat sig över det som kommunstyrelsen i sitt yttrande
tillfört ärendet. Härvid hävdas i en av skrivelserna att kommunfullmäktiges hela
presidium deltagit i beredningen av frågan av ansvarsfrihet. Förvaltningsrätten
bereder i skrivelse 2013-10-01 kommunen tillfälle till yttrande över de nya inkomna
skrivelserna.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-03.
__________
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen avstår från att yttra
sig.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela Förvaltningsrätten:
”Det påstående som framförs i en av inlagorna daterad 2013-09-24 - att
kommunfullmäktiges presidiums tre medlemmar deltog i beredningen av frågan om
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ansvarsfrihet – saknar helt grund. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande var inte
jävig och genomförde ensam handläggning och beredning av ärendet.”
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1640
§ 289
Komplettering av valdistriktsindelning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-26 § 161 att överföra de röstberättigade på
Tvestjärten och Käringön till valdistrikt Gullholmen efter ändrad stationering av
färjtrafiken.
Färjtrafiken från Käringön har flyttats från Hälleviksstrand till Tuvesvik. Detta
innebär ett väsentligt försvårande för de röstande, som förutom att resa med färjan
också måste ta sig från Tuvesvik till röstlokalen i Hälleviksstrand, en sträcka på 9 km.
Tilläggas kan att busstrafiken under helgerna är mycket begränsad.
Beslutet expedierades till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har nu uppmärksammat kommunen på att ytterligare 2 röstberättigade,
bosatta på ön Vedholmen väster om Käringön, bör tillhöra valdistrikt Gullholmen.
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ovanstående överföra de röstberättigade på Vedholmen till
valdistrikt Gullholmen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt valnämndens förslag.
__________

