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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Elisabet Persson, ekonom
Lotta Husberg, adjungerad
Els-Marie Ragnar, ej tjänstgörande ersättare
Anders Hygrell, ej tjänstgörande ersättare § 96-97
Sven Olsson, ej tjänstgörande ersättare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-06-12

2

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2013-06-12

Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:512
§ 96
Antagande av investeringsbudget 2014 med plan 2015 och 2016
Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat
2013-05-22.
Bengt Johansson, Hans Stevander och Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet
besluta att återemittera ärendet till förvaltningen för ytterliggare beredning och ta upp
ärendet på ett extrainsatt arbetsutskott 2013-06-12.
Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons, Hans Stevanders och Lars-Åke
Gustavssons förslag.
__________ .
Som underlag finns förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de
gröna, Vänsterpartiet, Orustpartiet samt Folkviljan på Orust enligt rubrik daterat
2013-06-11.
Hans Stevander, Bengt Johansson samt Kristina Svensson föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta investeringsbudget 2014 med plan 2015 och
2016 enligt förslag daterat 2013-06-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta investeringsbudget 2014 med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 201306-11.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:884
§ 97
Antagande av inriktningsbudget 2014 med plan 2015 och 2016
Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat
2013-05-22.
Bengt Johansson, Hans Stevander och Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet
besluta att återemittera ärendet till förvaltningen för ytterliggare beredning och ta upp
ärendet på ett extrainsatt arbetsutskott 2013-06-12.
Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons, Hans Stevanders och Lars-Åke
Gustavssons förslag. .
__________
Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat
2013-05-22.
Bengt Johansson, Hans Stevander och Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet
besluta att återemittera ärendet till förvaltningen för ytterliggare beredning och ta upp
ärendet på ett extrainsatt arbetsutskott 2013-06-12.
Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons, Hans Stevanders och Lars-Åke
Gustavssons förslag.
__________ .
Som underlag finns förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de
gröna, Vänsterpartiet, Orustpartiet samt Folkviljan på Orust enligt rubrik daterat
2013-06-11.
Facklig förhandling kommer äga rum före kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Hans Stevander, Bengt Johansson samt Kristina Svensson föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta inriktningsbudget med resultat-,
finansieringsbudget och balansbudget inför år 2014 med plan 2015 och 2016 enligt
förslag daterat 2013-06-11, och att affärsdrivande aktivt ser över prisstrukturen för
att kunna finansiera planerade investeringar, och att för 2014 medge nyupplåning
inom en låneram upp till 110 miljoner kronor dvs att öka kommunens skulder under
år 2014, med högst 110 miljoner kronor, och att se över alla taxor och avgifter samt
att under 2014 se över möjligheten för Orust kommun att ta över
Båtbyggargymnasiet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta inriktningsbudget med resultat-, finansieringsbudget och balansbudget inför
år 2014 med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11, och
att affärsdrivande aktivt ser över prisstrukturen för att kunna finansiera planerade
investeringar, och
att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 110 miljoner kronor dvs att
öka kommunens skulder under år 2014, med högst 110 miljoner kronor, och
att se över alla taxor och avgifter, samt
att under 2014 se över möjligheten för Orust kommun att ta över
Båtbyggargymnasiet.
__________
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2013-06-12

Exp:
Förvaltningsområde omsorg
Ekonomienheten
KS/2013:700
§ 98
Reinvestering inköp av sängar gemensamt vård och omsorg Förvaltningsområde omsorg
Förslag till investering:
Inköp av sängar – 180 tkr
Verksamhet 51810 Gemensamt vård och omsorg
Förslag finns till reinvestering, som finns med i beslutad investeringsram 2013.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med bilagor
daterad 2013-04-11.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde lärande
Ekonomienheten
KS/2013:1002
§ 99
Reinvesteringar till grundskolan år 2013
Förslag till investering:
Reinvesteringar till grundskolan 2013 – 140 tkr
Verksamhet 42200 Undervisning
Förslag föreligger till reinvestering, som finns med i beslutad investeringsram 2013.
Som underlag finns tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2013-05-28.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214 2012-12-27 samt att samtliga kostnader sammanhängande
med investeringen bekostas av det föreslagsställande förvaltningsområde.
Utskottet för lärande beslutar
att paragrafen är omedelbart justerad.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214 2012-12-27, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
föreslagsställande förvaltningsområde.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
IT-enheten
KS/2013:952
§ 100
Reinvestering nätverk, säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder
Verksamhet IT-enheten (812)
Förslag föreligger till reinvestering (2 500 tkr), som finns med i beslutat
investeringsram 2013.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med bilagor
daterad 2013-05-24.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja del av reinvesteringen, 1000 tkr, inom den av Kommunfullmäktige
fastställda upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att verksamheten IT kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomienheten
KS/2013:880
§ 101
Investering - Överföringsledning Slussen-Uddevalla (vatten)
Orust kommun har i dagsläget ingen egen fullgod reservvattenförsörjning.
Renvattenledningen mellan Slussen och Åh Stiftsgård, Uddevalla, kommer att
säkerställa en ömsesidig reservvattenförsörjning mellan de båda kommunerna.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med bilagor
daterad 2013-05-13.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna den förslagna investeringen, Överföringsledning Slussen-Uddevalla
(vatten), på 15 000 tkr, i enlighet med investeringsbudget 2013, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna den förslagna investeringen, Överföringsledning Slussen-Uddevalla
(vatten), på 15 000 tkr, i enlighet med investeringsbudget 2013, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1070
§ 102
Genomlysning av kommunens organisation
Det är av yttersta vikt att kommunens verksamheter organiseras på ett så effektivt
sätt som möjligt för att tillgodose att tillgängliga resurser används på ett optimalt sätt
utifrån uppdragsgivares behov, måluppfyllelse, kvalitet och upplevd nöjdhet.
Kommunchefen ges därför i uppdrag att tillse att det snarast genomförs en
genomlysning av kommunens organisation i syfte att identifiera förbättringsområden
för utveckling av ledning och styrning, samt utveckling och effektivisering av
organisationen, processerna, arbetssätt och stödfunktioner. Genomlysningen ska
också omfatta det strukturella, såväl som det mjuka, ledarskapet samt områden med
risk för gränssnittsproblematik.
En rapport innehållande nulägesanalys och förslag till förbättringar ska presenteras
under hösten 2013. I samband med rapporten ska en strategisk plan för
genomförande av förändringar presenteras, vilka förväntas ge effekt från och med
2014 och framåt.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchef att tillse att ovan beskrivna genomlysning av
kommunens organisation snarast genomförs.
__________

