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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Sofia Hygrell, ekonomikommittén § 133
Hans Pettersson, ekonomikommittén § 133
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 134-135
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 134-135
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 134-135
Elisabet Persson, controller § 134-135
Susanne Ekblad, ekonomichef § 134-135
Ann-Katrin Otinder, tf. personalchef § 137
Lotta Husberg, adjungerad
Els-Marie Ragnar, ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare
Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare
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Exp:
Ekonomikommittén
Kommunstyrelsen
KS/2013:302
§ 133
Rapport från ekonomikommittén
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 76 att inrätta rubricerad kommitté.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att kommittén månadsvis skulle återrapportera
till arbetsutskottet.
Ekonomikommittén rapporterar att arbetet med nyckeltal och
resursfördelningsmodell behöver stämmas av med nytillträdd ekonomichef samt att
kommittén har träffat ansvariga för kost och städ samt fastighetsunderhåll.
Veronica Almroth med instämmande av Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet
besluta att uppdra till ekonomikommittén att återkomma till arbetsutskottets
sammanträde den 18 december med en slutrapport över kommitténs arbete, samt
kommunstyrelsen besluta att ekonomikommittén avvecklas efter att slutrapporten
redovisats.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till ekonomikommittén att återkomma till arbetsutskottets sammanträde
den 18 december med en slutrapport över kommitténs arbete.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ekonomikommittén avvecklas efter att slutrapporten redovisats.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
KS/2013:509
§ 134
Uppföljning per september och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning
gentemot budget 2013 samt uppdrag angående resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns dokument kallat Orust kommun – Kortprognos per 30
september 2013 med bilagor daterad 2013-10-09.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag för avsättning till
resultatutjämningsreserven grundat på resultaten 2010-2012 samt att ta fram ett
förslag på riktlinjer för avsättning till och disponering ur resultatutjämningsreserven.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Uppföljning per september och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:884
§ 135
Antagande av Budget 2014 med plan 2015 och 2016 samt fastställande av
skattesats 2014
Som underlag finns förslag från kommunstyrelseförvaltningen enligt rubrik daterat
2013-10-14.
Kristina Svensson med instämmande av Bengt Johansson och Hans Stevander
föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget med resultatbudget,
finansieringsbudget, balansbudget samt balanskravsutredning för år 2014 enligt
förslag daterat 2013-10-14, och att uppdra till verksamheterna att genomföra
verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och att godkänna
ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall,
exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och
uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och att godkänna ett undantag
från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och att anta investeringsbudget
för 2014, och att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende
investeringar för 2014, samt att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46
kr/skattekrona.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget samt
balanskravsutredning för år 2014 enligt förslag daterat 2013-10-14, och
att uppdra till verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt
budgetförslag 1 daterat 2013-10-14, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella målet; kommunens
årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara
positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet 2014, och
att anta investeringsbudget för 2014, och
att godkänna ett undantag från självfinansieringsgraden avseende investeringar för
2014, samt
att fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,46 kr/skattekrona.
Veronica Almroth avstår från att delta i beslutet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2626
§ 136
Medborgarförslag om busshållplatsers utformning och placering
Viktor Simensen lämnade 2012-10-25 in ett medborgarförslag med önskemål om att
kommunen ska ta kontakt med Västtrafik för att skapa säkra av- och påstigningsplatser vid varje busshållplats. Varje busshållplats behöver också utrustas med
reflexer och påkörningsskydd. Önskemål finns också att få redogjort för kommunens
ansvar gällande busshållplatser i Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-15 § 186 att sända medborgarförslaget vidare
till kommunstyrelsen för beslut.
Utskottet för samhällsutveckling behandlade ärendet 2013-03-20, då följande
information gavs:
• Trafikverket ansvarar för länsvägarna inom Orust kommun. När nya hållplatser
eller hållplatser flyttas sker detta genom samarbete mellan Västtrafik och berörd
väghållare, i detta fall Trafikverket. Vid placeringen av busshållplats/stolpe tas
hänsyn till lämplig av- och påstigningsplats, gärna i anslutning till mindre enskilda
vägar. Ibland kan det vara svårt att hitta en lämplig placering.
• Väghållaren har ansvaret för hållplatsens utformning, åtgärder upp till marknivå
och Västtrafik ansvarar för att utrusta hållplatsen med hållplatsstolpe och eventuellt väderskydd, vilket placeras ut på hållplatser där det finns fler än 20 påstigande resenärer per dag.
• Handläggande tjänsteman på förvaltningsområde lärande har i samband med
införandet av skollinjer i kommunen, under hösten 2012, framfört till Västtrafik,
att en översyn av hållplatser utmed vägarna i kommunen vore önskvärd.
• Kommunen har ansvaret för de tillgänglighetsanpassade bussterminalerna i
Henån och Varekil.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-03-20 § 78 att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
skrivelse daterad 2013-02-20, avslå medborgarförslaget.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, § 104 att remittera ärendet till utskottet för
lärande för yttrande.
Förvaltningsområdeschef för lärande informerar om att det vore optimalt att kunna
ha säkra av- och påstigningsplatser men att småvägarna i Orust kommun innebär
minskad möjlighet till hållplatser av önskad storlek och funktion.
Administratör för skolskjuts, ger information om det pågående arbetet med projektet
”blinkljus” – ett system som indikerar om att barn/elev finns vid hållplatsen via den
responder barnet har. En inventering av de tio utvalda hållplatserna för projektet
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genomfördes under senare delen av våren 2013 tillsammans med representant från
Emparo Solutions. Blinkljus kommer att installeras snarast möjligt under hösten. En
återkoppling av projektet kommer att ges då projektet pågått en period.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde lärande och Förvaltningsområde Samhällsutveckling i
uppdrag att gemensamt återrapportera till Kommunstyrelsen om hur arbetet sker
med säkerställande av hållplatser, samt
att med hänvisning till informationen som gavs vid utskottet för samhällsutvecklings
sammanträde den 20 mars 2013, anse medborgarförslaget vara besvarat.
_________
Kristina Svensson yrkar bifall till utskottet för lärandes förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde lärande och Förvaltningsområde Samhällsutveckling i
uppdrag att gemensamt återrapportera till Kommunstyrelsen om hur arbetet sker
med säkerställande av hållplatser, samt
att med hänvisning till informationen som gavs vid utskottet för samhällsutvecklings
sammanträde den 20 mars 2013, anse medborgarförslaget vara besvarat.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1184
§ 137
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 - Personalföreningen Fritiden
Orust kommunanställdas personalförening Fritiden ansöker liksom tidigare år om
verksamhetsbidrag för att bedriva sin verksamhet enligt ansökan daterad 2013-06-26.
Föreningens arbete är mycket uppskattat bland kommunens anställda och är en viktig
trivsel- och friskvårdsfaktor i kommunen. Personalföreningen ansöker om 125
kr/medlem.
Arbetsutskottet beslutade 2013-08-28 § 113 att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för en genomlysning av förutsättningarna i budget
2013.
Enligt uppgift från ekonomienheten (2013-10-07) så finns 5,4 miljoner kronor kvar
av kommunstyrelsens anslag till förfogande 2013. Personalföreningen meddelar
2013-10-07 som komplettering till sin ansökan att medlemsantalet är 910 medlemmar
efter genomgång av erlagda medlemsavgifter. Detta innebär att ansökan avser
113 750 kr år 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-05.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Personalföreningen
Fritiden verksamhetsbidrag för 2013 motsvarande 50 kr per medlem (totalt 45 500
kr), samt att medel till ändamålet 45 500 kr utgår av kommunstyrelsens anslag till
förfogande i 2013 års budget.
Veronica Almroth föreslår, i ett tilläggsförslag till Bengt Johanssons förslag,
kommunstyrelsen besluta att uppdra till förvaltningen att arbeta in bidraget i budget
för år 2015.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Personalföreningen Fritiden verksamhetsbidrag för 2013 motsvarande 50
kr per medlem (totalt 45 500 kr), samt
att medel till ändamålet 45 500 kr utgår av kommunstyrelsens anslag till förfogande i
2013 års budget.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1337
§ 138
Medborgarförslag om utvecklad revisionsprocess
Gunnar Persson föreslår i ett medborgarförslag inkommet 2013-08-13 att Orust
kommun föreslår Fyrbodalsregionen att utreda förutsättningar och möjligheter till att
bilda ett exempelvis ”Fyrbodals kommunrevisionsverk”.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 128 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-04.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till att förslaget förutsätter en lagändring och att kommunen därmed
inte kan besluta i frågan, avslå medborgarförslaget.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1846
§ 139
Antagande av delegeringsförteckning för kommunstyrelsen avseende
Förvaltningsområde Omsorg
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 inte helt slutfört. I nuläget, brådskar dock ett antagande av den nya
delegeringsförteckningen för FO Omsorg.
Som underlag finns ett av kommunstyrelseförvaltningen framtaget förslag till
förändrad delegeringsförteckning enligt rubrik samt tjänsteskrivelse, daterade 201310-07.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till ny delegeringsförteckning för Förvaltningsområde Omsorg
(kap 10), daterad 2013- 10-07 och därmed upphäva de äldre besluten rörande kapitel
10 i delegeringsförteckningen.
__________
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KS/2013:1423

§ 140
Information från verksamhetsutskotten
Respektive ordförande i kommunstyrelsens utskott informerar.
___________
Informationen läggs till handlingarna.
___________
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KS/2013:597

§ 141
Ordföranden informerar
•

Dialogmöte med Västtrafik

__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

