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KS/2012:2698

§ 62
Information om arbetet med framtagande av näringslivsstrategi
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna, föreslog i en motion daterad 2012-09-18,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en
handlingsplan för att inom ramen för kommunens åtaganden, underlätta för
nyföretagande och redan etablerade företag att utvecklas.
Veronica Almroth, Folkpartiet, föreslog i en motion daterad 2012-11-13, kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en näringslivsstrategi.
Ingrid Cassel, Moderaterna, föreslog kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med
årliga handlingsplaner samt att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet
inom projektet ”Förenkla helt enkelt”.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21, § 37 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med årliga handlingsplaner samt att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet inom projektet
”Förenkla helt enkelt”.
Näringslivsutvecklare och kommunutvecklare informerar bland annat om den
intressanta dialogen som förts med företagarna i kommunen, det första utkast som
upprättats i samband med arbetet av framtagandet av en näringslivsstrategi samt
presenterar en tidsplan för det fortsatta arbetet.
Ingrid Cassel föreslår att det även genomförs en politisk insats i form av entreprenörkvart, som en samverkansform.
Arbetsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2015:511

§ 63
Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2015
Enligt lag (2006:544) om Kommuners och Landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att ta
fram en risk- och sårbarhetsanalys omfattande hela det geografiska områdesansvaret.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas till Länsstyrelsen senast 2015-10-31.
Kommunfullmäktige fastställde 2011-09-29 en för mandatperioden 2011-2014
gällande Övergripande risk- och sårbarhetsanalys.
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är primärt att den ska utgöra en grund för
krisberedskapsarbetet och räddningstjänsten i kommunen. Risk- och sårbarhetsanalysen ska också utgöra en grund för kommunens riskhantering och är avsedd att
ge berörda parter inom Orusts geografiska område och aktörer inom länet en
förståelse för vad som är skyddsvärt samt vilka hot och risker som identifierats i
kommunens geografiska område. Analysen ska också ge en bild av vilken förmåga
som finns för att förebygga och hantera olika typer av samhällsstörningar.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för mer ingående detaljerade
verksamhetsvisa risk- och sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser, vilka i sin tur ska
leda till verksamhetsanpassade beredskaps- och/eller åtgärdsplaner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-05-26
Risk- och sårbarhetsanalys daterad 2015-05-26
Säkerhetsstrateg ger information om de brister som identifierats i samband med
upprättandet av risk- och sårbarhetsanalysen samt om planerade åtgärder, pågående
åtgärder, genomförda åtgärder och de förslag som finns på ytterligare åtgärder.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till föreslagna att-satser.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Orust kommuns Risk- och sårbarhetsanalys 2015 daterad 2015-05-26,
samt
att upphäva fastställd Övergripande risk- och sårbarhetsanalys enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-12-30, § 42.
__________
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KS/2015:953

§ 64
Information om Tjörns kommuns matproduktion
Tjörns kommunchef, Tjörns Måltid AB’s VD och förvaltningsområdeschef för
omsorg ger information om den nya produktionsmetoden och måltidsbolagets
struktur.
I dagsläget köper kommunen specialkost från Tjörns Måltidsbolag AB till brukarna
inom äldreomsorgen. Dialog förs kring ett utökat samarbete, avseende verksamheten
inom hemtjänsten.
Kristina Svensson (MP) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge
förvaltningsområdeschef för omsorg i uppdrag att utreda matdistribution, upphandling eller medägarskap, för fortsatt politisk beredning.
Ingrid Cassel (M), med instämmande av Veronica Almroth (FP), föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheterna som finns för ett utökat samarbete på sikt samt möjligheten att bli
delägare i Tjörns Måltid AB.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda och finner Kristina
Svenssons förslag antaget.
Arbetsutskottet beslutar
att ge förvaltningsområdeschef för omsorg i uppdrag att utreda matdistribution,
upphandling eller medägarskap, för fortsatt politisk beredning.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth, reserverar sig
till förmån för eget förslag.
__________
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§ 65
Vägval i kommunens bredbandsutbyggnad
En förstudie är framtagen på uppdrag från kommunfullmäktige med avsikten att
lägga fast hur kommunen ska agera avseende den fortsatta utbyggnaden av bredband
i Orust kommun, i samband med förestående bredbandsutbyggnad och bildandet av
NetWest (KS/2014:552).
Beslut om vägval utifrån denna förstudie bör ske snarast för att möjliggöra ett
genomförande under hösten i samklang med fiberföreningarnas utbyggnadstakt.
Förstudien beskriver alternativa förslag på följande frågeställningar:
• Respektive kommun ansvarar enligt Plan- och bygglagen för planeringen av
elektronisk kommunikation/bredband inom sin kommun. Vilka behov finns idag
och vad ska kommunens ansvar för utbyggnaden omfatta?
• Hur bör nötet byggas för att uppnå detta?
• Hur bör ägandet och förvaltningen utformas?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-05-31
Förstudie Vägval Bredband, inklusive bilagor:
Bilaga 1: Kalkyl alternativa lösningar
Bilaga 2: Fastighetsinformation Landsbygd
Bilaga 3: Kommunens lokaler
Alternativ 1 ”Delar som sammanbinder fiberföreningarnas accessnät till ett möjligt
stamnät” innebär en lägre investering men en högre kostnad per år och en lägre
kontroll.
Alternativ 2 ”Sammanhållet utbyggt stamnät” innebär en högre investering men en
lägre kostnad per år.
Kerstin Gadde (S) föreslår arbetsutskottet besluta att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för förslag till beslut hos Kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för förslag till beslut hos
Kommunfullmäktige.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

2015-06-10
KS/2014:824

§ 66
Åtgärder med anledning av byggprocessgranskningen av Henåns skola
Kerstin Gaddes motion om att utreda erfarenheter från planeringen och byggnationen
av Henåns skola, daterad 2012-08-27, har behandlats av kommunfullmäktige. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att göra
en översyn (vitbok) av planeringen för och byggandet av Henåns skola för att kunna gå
vidare inom kommunen när det gäller nya byggnationer, samt att i utredningen anlita
utomstående med stort kunnande inom området och att skyndsamt bedriva översynen
så att samma scenario inte uppstår igen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-13, § 202, att med hänvisning till skrivelse
daterad 2012-10-29 bifalla motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16, § 1, att uppdra till kommunchefen att
snarast upphandla extern aktör för granskning av hela byggprocessen samt begära
medel härför.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-14, § 209, bland annat att bevilja 200 000
kronor så att beslutad granskning av hela byggprocessen kan genomföras med
externt upphandlad aktör.
Den externa utredaren överlämnade på kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-22
den färdigställda utredningen ”Rapport – Granskning av byggprocessen”, daterad
2015-04-21.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-22, § 132, bland annat att uppdra åt
arbetsutskottet att bereda ärendet vidare utifrån underlaget och utredningen
”Rapport – Granskning av byggprocessen”, daterad 2015-04-21 och skrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-04-15.
Beslutsunderlag
Rapport – Granskning av byggprocessen
__________
Ingrid Cassel (M) föreslår arbetsutskottet besluta att genomföra ett politiskt
metodikseminarium för att gemensamt diskutera och reflektera resultatet av
vitboken.
Arbetsutskottet beslutar
att genomföra ett politiskt metodikseminarium för att gemensamt diskutera och
reflektera resultatet av vitboken.
__________
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KS/2015:780

§ 67
Revision av Orust ledning och styrning
Kommunchefen ger information om det upprättade förslaget till svar på synpunkter
avseende revisionens observationer, daterat 2015-06-05.
Ingrid Cassel (M) och Kristina Svensson (MP) föreslår redaktionell förändring av
texten i skrivelsen:
Sid 2: meningen ”Arbetssättet präglas inte längre av samma ”låt-gå-anda” och
kortsiktiga tänk, som tidigare förekom både bland chefer och politiker” till att istället
lyda ”Arbetet präglas idag av ett långsiktigt tänk bland chefer och politiker”.
Ingrid Cassel (M) föreslår redaktionell förändring av texten i skrivelsen:
Sid 3: meningen ”Förutom detta så har Omsorg infört ett kvalitetssystem och
Lärande arbetar också efter nationella riktlinjer” till att istället lyda ”Förutom detta så
har Omsorg infört ett lagstadgat kvalitetssystem och Lärande arbetar också utifrån
lagstadgade riktlinjer”.
Arbetsutskottet beslutar
att, enligt Ingrid Cassels och Kristina Svenssons förslag, göra de redaktionella
förändringarna i texten och svaret till revisionen avseende deras observationer.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2015-06-10
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§ 68
Ändringar i bestämmelser i ersättningar för kommunalt förtroendevalda
Nu gällande bestämmelser antogs av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 125.
Efter att vissa omformuleringar gjorts i bilagorna, har det i efterhand visat sig att det
fortfarande finns otydligheter och vissa felskrivningar i dessa.
I bilaga 3, punkt 5 i bestämmelserna för årsarvode, finns fortfarande en otydlighet
kvar vad avser möjligheten till sammanträdesarvode för de uppdrag som inte kan
sägas ingå i det specifikt årsarvoderade uppdraget. Med nuvarande lydelse skulle
fortfarande alla kommunala uppdrag ingå, vilket inte var intentionen i bestämmelserna. Intentionen var att sammanträden med det egna verksamhetsutskottet eller
arbetsutskottet ska ingå i årsarvodet. Justeringsarvode som i detta sammanhang
räknas som ett förrättningsområde kan förtydligas genom att skrivas in i texten.
I bestämmelsernas bilaga 4, avseende förtroendevalda med särskilt arvode står idag
i sluttexten att ersättning bland annat erhålls för sammanträde med ”egen”, vilket är
rätt – men intentionen var fortfarande att denna grupp skulle ha kvar sammanträdesarvodet också med sammanträde med den egna nämnden. Därmed måste ett sådant
tillägg i texten införas. Utöver detta regleras också beredningsmöten i uppräkningen i
sista stycket rent felaktigt, eftersom detta regleras i punkt C och med ett motsatt
budskap. Beredning måste därför utgå ur det avslutande stycket. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fördes felaktigt in i texten i något skede av arbetet med förändringar i
bestämmelserna. Tyvärr togs den formuleringen sedan aldrig bort. Denna skrivning är
applicerbar på ordförandena i verksamhetsutskotten men inte på vice ordförandena –
vilka tillhör gruppen med särskilt arvode. Denna skrivning bör därmed tas bort.
Dessa ändringsbehov har framkommit när sekreterarna har bedömt arvodesunderlagen och löneadministratörerna har hanterat arvodesutbetalningarna. För att få det
hela att fungera, har de bedömningar som gjorts fått följa intentionerna mer än de
otydliga formuleringarna, varför ingen blivit drabbad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-04-27
Sammanträdesprotokoll från arvodesberedningen 2015-05-13
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i bilaga 3 till ”Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda” förtydliga punkt
5, att i sin helhet lyda: ”Årsarvoderad har inte rätt till sammanträdesarvode i
kommunfullmäktige, egen nämnd eller eget utskott samt justeringsarvode eller
förrättningsarvode i övrigt, vad avser det årsarvoderade uppdraget samt uppdraget i
kommunstyrelsens arbetsutskott”, samt
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att i bilaga 4 till ”Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda” förändra
lydelsen i det avslutande stycket enligt följande: ”Utöver det särskilda arvodet kan
den förtroendevalde erhålla ersättning för sammanträde med egen eller annan
nämnd, styrelse eller utskott eller för utbildning och härvid förlorade löneförmåner”.
__________
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§ 69
Medfinansiering till Leader Bohuskust och gränsbygd för programperioden
2014-2020 avseende Havs- och Fiskerifondens verksamhet
Under föregående programperiod 2007-2013, genomfördes för första gången
motsvarande lokalt utvecklingsarbete inom EU:s fiskefond. För Bohuskusten
bildades Bohusläns Fiskeområde som administrerade två Fiskeområdesgrupper,
FOG (norra och södra Bohuslän.
Inför programperioden 2014-2020 (enskilda projekt kommer att kunna vara
verksamma till 2022), bestämdes att Leadermetoden ska finansieras, EU-delen, med
hjälp av alla fyra fonderna (Jordbruk-, Regional-, Social samt havs- och
Fiskerifonden), vilket också att förra programperiodens FOG och Leader
tillsammans bildar det nya Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Det
innebar också att en fonds verksamhet kan överlappa ett annat Leaderområde.
Under hösten, 6 oktober 2014, bestämde representanter för fiskekommunerna att
Lokalt ledd utveckling för Bohuskusten ska hållas samman till ett Leaderområde
och man valde att ingå i ansökan ”Leader Bohuskusten och gränsbygd” (med
kärnområdet Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil), som inlämnats av Leader
Ranrike Norra Bohuslän. Den 21 april 2015 utsågs ansökan som en av 48 i Sverige
av Jordbruksverket. Leader Ranrike kommer att ha ansvaret för att bilda Leader
Bohuskust och gränsbygd så fort som möjligt för slutligt godkännande av
Jordbruksverket hösten 2015. För detta kommer att krävas ett speciellt
medfinansieringsintyg för 2016 samt ett generellt för hela perioden.
Kommunerna inom Fiskeområde Bohuslän finansierade tidigare FOG med 50 000
kronor årligen vardera.
I skrivelser daterade 2015-04-24 och 2015-05-25 ansöker Leader Ranrike Norra
Bohuslän för Leader Bohuskust och gränsbygd om medfinansiering under åren 20152020 alternativt 2016-2022, med 50 000 kronor årligen från respektive kommun.
Beslutsunderlag
Leader Bohuskust och gränsbygd
__________
Ingrid Cassels (M) förslag till arbetsutskottet är att föreslå kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera Leader Bohuskust och gränsbygd 50 000 kronor årligen under åren
2015-2022, att medel tas ur kommunstyrelsens pott för förfogande samt att i
budgetarbetet beakta medel om 50 000 kronor för år 2016.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera Leader Bohuskust och gränsbygd 50 000 kronor årligen under åren
2015-2022, och
att bidrag tas ur kommunstyrelsens medel för förfogande, samt
att i budgetarbetet beakta medel om 50 000 kronor för år 2016.
__________
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§ 70
Justering av 2015 års nettobudget per nämnd
I samband med att kommunfullmäktige antog budget för 2015 den 11 december
2014, fastställdes nettobudget per nämnd och utskott i 2014 års pris. I ramarna ingick
till exempel inte de löneökningar som sker under 2015. Kommunfullmäktige gav
kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för prisoch löneökningar samt mindre justeringar för 2015. Reglering av verksamheternas
nettobudget till ingående budget i 2015 års pris för bland annat kost- och lokalvård,
hyror och kapitalkostnader skedde 2015-02-25, § 44 (KS/2014:92).
Löneöversynen för 2015 är klar och kompensation kan ske utifrån faktiskt budgetbehov med fördelning på ansvar och verksamhet. Som underlag finns ett förslag till
fördelning från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet, daterad 2015-05-27.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-05-27
Ingrid Cassel (M), med instämmande av Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till
förslaget att godkänna justering av nettobudget avseende lönekompensation för 2015
med totalt 11,5 mkr i enlighet med förslag daterat 2015-05-27 och avslag till övriga
tre föreslagna att-satser.
Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till föreslagna att-satser.
Arbetsutskottet föreslår, enligt Kristina Svenssons yrkande, kommunstyrelsen besluta
att godkänna justering av nettobudget avseende lönekompensation för 2015 med
totalt 11,5 mkr, i enlighet med förslag 2015-05-27, och
att tilldela förvaltningsområde samhällsutveckling 125 000 kronor för 2015 och
190 000 kronor för 2016 i utökad budget för att täcka kostnader kring
kommunhusets personalmatsal, och
att tilldela kommunstyrelsens stab kompensation för felberäknad kapitalkostnad om
323 000 kronor 2015 avseende IT-investering, samt
att finansiering sker genom omfördelning från pris- och lönereserven.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda och finner Kristina
Svenssons förslag antaget.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth, reserverar sig
till förmån för eget förslag.
__________
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§ 71
Information från Kommuninvest
Ekonomichefen ger information om Kommuninvest’s prövning och förslag till
beslut avseende limit över kontrollnivå för Orust kommun.
Arbetsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 72
Inrättande av Bilvårdsgrupp, ett nytt arbetslag under Arbetsmarknadsenheten
Utskottet för omsorg behandlade 2015-03-10 § 25 ärendet om att inrätta en bilvårdsgrupp. Utskottet ville få svar på ett antal frågor innan ärendet lyftes vidare till
kommunstyrelsen. Frågorna handlade om miljöaspekt i tvätthallarna, projektets
målgrupp, beskrivning av projektets mervärde och en önskan om en utförligare
kostnadsredovisning.
Frågan om bilvårdsgrupp berör alla verksamheter och hela kommunens fordonspark. Ärendet lyfts därför till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tjänsteskrivelsen har
bland annat kompletterats med svar på de frågor som utskottet för omsorg ställde.
Frågan om att skjuta till finansiering av projektet har dock lyfts bort. Det finns en
bedömning från verksamheterna att finansiering ryms inom befintlig ram och
kommer att finansieras genom en mer kostnadseffektivare fordonshantering och
socioekonomiska vinster.
Arbetsmarknadspolitiken är i grunden en statlig angelägenhet. Vad kommunen kan,
bör, vill och får göra inom detta område styrs av lagar och av politiska beslut och
viljeinriktningar. Kommunallagen ger kommunerna ett stort utrymme att bestämma
vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens och
ambitionsnivå. Kommunen har genom Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475)
möjlighet att agera för att förhindra arbetslöshet. Det ska i kommunen finnas en
arbetslöshetsnämnd. I Orust kommun har kommunstyrelsen detta ansvar och
arbetsmarknadsfrågorna hanteras av Arbetsmarknadsenheten. Kommunstyrelsens
roll är att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet och att minska
negativa konsekvenser av denna.
En av regeringens mest prioriterade uppgifter är att komma till rätta med den höga
ungdomsarbetslösheten. Målet är att Sverige ska ha lägst ungdomsarbetslöshet i EU
år 2020 och att ingen ung ska vara arbetslös mer än 90 dagar. En förutsättning för att
målet ska nås är en mer strukturerad och långsiktigt hållbar samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, vilket gynnar de arbetslösa ungdomarna. Orust
kommun kommer med anledning av ovanstående att teckna en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 med plan för 2016 och 2017 riktat
uppdrag till nämnderna. Ett uppdrag handlar om att samordna kommunens bilpark
på ett effektivt sätt. Som ett led i det arbetet tecknade kommunen avtal med
Miljöbilscentralen i Sverige AB under 2014 om fordonsadministration och telematik.
Det innebär bland annat att bilarna utrustas med alkolås, digital körjournal och
föraridentifikation. Syftet med telematiken är att förebygga skador, optimera
färdvägar och utnyttja fordonen optimalt. Större delen av kommunens fordon (cirka
100 stycken) kommer succesivt att bytas ut och ingå i avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde omsorg, daterad 2015-05-25

Orust kommun
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Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till föreslagna att-satser med tillägget ”att projektet
utvärderas efter ett år; i juni 2016”.
Arbetsutskottet föreslår, enligt Ingrid Cassels yrkande, kommunstyrelsen besluta
att en Bilvårdsgrupp inrättas under Arbetsmarknadsenhetens verksamhet och bedrivs
som projekt under tiden 2015-10-01--2016-12-31, samt
att projektet utvärderas efter ett år; i juni 2016.
__________

Orust kommun
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§ 73
Inrättande av ny befattning Samhällsstrateg för Förvaltningsområde
Samhällsutveckling
Förvaltningsområde samhällsutveckling har utifrån kommunstyrelsens reglemente ett
mycket brett ansvarsområde med både mjuka och hårda frågor rörande Samhällsutveckling. Såväl strategiskt som operativt arbete sker oftast i samverkan med andra
inom eller utom kommunorganisationen. En stor del av arbetet sker i projektform
eller fortlöpande processer.
Förvaltningsområdeschefen lyfte inför 2015 års budgetprocess behovet av en sammanhållande strategiskt tjänst för att koordinera större uppdrag inom Samhällsutveckling.
Ett av områdena är det uppdrag som Samhällsutveckling har att arbeta fram kommunens övergripande energiplan. Ett annat är att koordinera och planera arbetet
utifrån det politiska inriktningsbeslut som är fattat om att göra Orust energi- och
klimatneutralt till 2020.
Uppdragslistan inför år 2016 har utökats ytterligare. Där finns uppdrag om att söka
extern finansiering för EU-projekt och flertalet utredningar. Därutöver finns behov
av processledning i olika forum utöver redan fattade, men ej verkställda beslut, som
till exempel framtagande av sjöbodspolicy.
I budget 2015 tillsköts 250 tkr för ändamålet att arbeta med energi- och miljöfrågorna. Inför budget 2016 har Samhällsutveckling enligt beslut i kommunstyrelsen
2015-05-27 erhållit oförändrad budgetram. Tjänsten finansieras genom omfördelning
från konsultkostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde Samhällsutveckling, daterad 201505-29
Samverkansprotokoll 2015-06-11, kompletteras
Inga Göransson (C) yrkar bifall till föreslagna att-satser.
Ingrid Cassel (M) yrkar avslag till föreslagna att-satser.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda och finner Inga Göranssons
förslag antaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en befattning som Samhällsstrateg, heltid 100%, inom förvaltningsområde
samhällsutveckling, samt

Orust kommun
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att finansiering sker inom förvaltningsområde Samhällsutvecklings ram.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth, reserverar sig
mot beslutet.
__________
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§ 74
Uppdrag om att utreda ett införande av dubbel karenstid för nötkött i
kommande upphandlingar
På kommunstyrelsen sammanträde 2015-03-25 lade majoriteten ett förslag på att
utreda möjligheten för kommunen att inför dubbel karenstid på nötkött i kommande
upphandlingar. Detta för att förhindra missbruk av antibiotikaanvändning, bibehålla
hög standard på svensk djurhållning och på sikt motverka utvecklingen av
antibiotikaresistenta bakteriestammar.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 § 95 att uppdra åt kommunchefen att utreda
ett införande av dubbel karenstid för nötkött i kommande upphandlingar, enligt
skrivelse daterad 2015-03-23. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan enligt
skrivelse daterad 2015-04-30.
Beslutsunderlag
Skrivelse från den politiska majoriteten, daterad 2015-03-23
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-05-28
Inga Göransson (C) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse daterad
2015-05-28.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-05-28, anse uppdraget att utreda
ett införande av dubbel karenstid för nötkött i kommande upphandlingar slutfört.
__________

Orust kommun
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§ 75
Utseende av Säkerhetsskyddschef
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-30, § 164, att utse Christer Hellekant till
säkerhetsskyddschef. Christer Hellekant innehade vid denna tidpunkt tjänsterna som
räddningschef och säkerhetssamordnare. Christer Hellekant har sedan dess lämnat
sin anställning i Orust kommun.
Enligt Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska det, om det inte
är uppenbart onödigt, i kommunen finnas en säkerhetsskyddschef. Lagstiftningen
omfattar bland annat hemligstämpling av uppgifter i kommunen som kräver
säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism.
I och med omorganisationen av Förvaltningsområde Samhällsutveckling fastställdes
att funktionen som säkerhetsskyddschef ska fullgöras av kommunens säkerhetsstrateg. Beslutet innehöll dock inte något formellt tillsättande av säkerhetsskyddschef.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse säkerhetsstrateg Magnus Edenmyr till säkerhetsskyddschef i Orust kommun,
samt
att kommunstyrelsens beslut 2005-11-30, § 164, upphör att gälla.
__________

Orust kommun
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§ 76
Ordföranden informerar
Ordföranden informerar om:
• Projektet Fiskekommunerna, där en utredning kommer att genomföras och att
projektformen eventuellt kommer att upphöra.
• Arbetsförmedlingens lokala kontor i Henån med möjligheten till spontana besök,
kommer att läggas ner och ersättas med en annan projektform.
• Folkets Park i Ellös har via e-post föraviserat att de önskar få stöd hos kommunen för fibernät men en summa mellan 2 000 och 5 000 kronor. En mer
formell ansökan om bidrag behöver inlämnas för att hantera ärendet.
• Vid arbetsutskottets sammanträde i augusti behöver ett beslut tas om utträde ur
SOLTAK.
• Informationen som idag finns på Internet och sociala medier skapar stora
bekymmer kring arbetsmiljö och tillit. Samtliga närvarande vid arbetsutskottets
sammanträde meddelar att man tar kraftigt avstånd mot den dialog och det
beteende som förs. Ett beslut behöver tas om etiska regler på Internet och sociala
medier.
Arbetsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 77
Information från Fyrbodals kommunalförbund
Det finns ingen information att delge.
Arbetsutskottet beslutar
att ärendet utgår.
__________
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§ 78
Information från kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Det finns ingen information att delge.
Arbetsutskottet beslutar
att ärendet utgår.
__________

