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Exp:
Personalenheten
Kommunstyrelseförvaltningens stab
Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för lärande
Verksamheten för omsorg
Miljö- och byggnadsförvaltningen

KS/2012:2465
§ 107
Policy om Rökfri arbetstid
Föreligger policy om rökfri arbetstid för Orust kommuns anställda. Arbetsgivaren
har en skyldighet, dels utifrån tobakslagen och dels utifrån arbetsmiljölagen, att inte
utsätta arbetstagare för röklukt. Inom skolområdet har det inte varit tillåtet att röka
sedan flertalet år. Vi har successivt förbjudit rökning utanför kommunhuset och
andra byggnader, då både besökare och anställda har upplevt besvärande röklukt.
Det är nu rätt tid att ta steget fullt ut och införa rökfri arbetstid. Policyn ligger väl i
linje med friskvårdsarbetet som bedrivs i kommunen samt är också i samklang med
folkhälsoarbetet i Orust kommun. Rökfri arbetstid är förankrad bland fackliga
organisationer samt i Folkhälsorådet. Syftet med policyn är inte att förbjuda anställda
att röka, utan snarare att inte utsätta andra för besvärande röklukt. För de som har
svårt att sluta röka kommer hjälp att erbjudas, så som nikotinplåster, tuggummi,
samtal med mera.
Förslag till beslut:
Arbetsutskottet beslutar
att anta policy om rökfri arbetstid i Orust kommun från och med 2013-01-01.
Anders Hygrell tillstyrker liggande förslag med tillägget att policy om rökfri arbetstid
även bör gälla politiker.
Kristina Svensson tillstyrker liggande förslag med Anders Hygrells tillägg.
Arbetsutskottet beslutar
att anta policy om rökfri arbetstid i Orust kommun från och med 2013-01-01, samt
att policy om rökfri arbetstid även bör gälla politiker.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2545
§ 108
Förslag till utdebitering för år 2013
Budgetberedningens arbete har försenats och ett slutligt förslag kommer inte att
presenteras förrän i slutet av november (efter genomförda MBL-förhandlingar).
Enligt Kommunallagen kap 8 § 6 skall Kommunstyrelsen senast vid oktober månads
utgång upprätta förslag till budget. Finns särskilda skäl, får detta förslag istället
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen för oktober månads utgång
föreslå skattesats för nästa års kommunala utdebitering.
Vidare gäller (enligt KL kap 8 § 9) att, om budgeten på grund av särskilda skäl inte
kan fastställas av Fullmäktige före november månads utgång, skall fullmäktige ändå
fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas för
december månads utgång, varvid fullmäktige får fastställa en annan skattesats än den
som bestämts tidigare.
Förslag till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 21,96 / skattekrona.
Anders Hygrell yrkar bifall till liggande förslag.
Arbetsutskottet beslutar
enligt Anders Hygrells förslag.
____________

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2012-10-17

Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1829
§ 109
Inriktningsbudget 2013 med plan 2014 och 2015, budgetprinciper
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-06-08.
balansbudget för 2013.
_________
Ärendet föreligger för information på kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-13.
Bengt Johansson förslår kommunstyrelsen besluta att återuppta ärendet för beslut
vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att med bifall till Bengt Johanssons förslag lägga informationen till handlingarna.
_________
Arbetsutskottet överlägger kring budgetprinciperna.
Arbetsutskottet beslutar
att följande principer i budgeten ska gälla:
I budget för 2013 ska nettokostnadsredovisning ersättas av redovisning av intäkter
och kostnader.
I budget för 2013 ska hyreskostnader som fördelas ut i verksamheternas budget
innefatta kostnader för förebyggande och avhjälpande underhåll för fastigheter samt
avskrivning.
Tomma/disponibla lokalytor ska presenteras och en analys göras av möjligheten att
omfördela lokalanvändning så att hyrda lokaler ersätts av egna lokaler.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till inriktningsbudget till facklig förhandling.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
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att efter genomgång på dagens sammanträde besluta i ärendet på sammanträde 201209-27.
_________
Investeringsramen är MBL-förhandlad 2012-09-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta preliminär inriktningsbudget med resultat-, finans- och balansbudget för
2013.
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
Enligt Kommunstyrelsens ekonomireglemente skall;
Kommunens årsresultat (Resultat 3), exklusive extraordinära poster samt sådan
verksamhet som avses i p. 1.7 (sk affärsdrivande verksamhet), vara positivt och
uppgå till 2-4 % av Verksamhetens nettokostnader (Resultat 1). Kommunfullmäktige
bestämmer i Inriktningsbudgeten (fastställs årligen i juni) vilken resultatnivå som,
inom dessa gränser, gäller för nästkommande budget- och planperiod.
Då år 2013 förväntas bli ett extraordinärt år med en lägre konjunktur och hög
investeringsnivå föreslås undantag från det övergripande finansiella målet avseende
budget 2013.
Förslag till beslut:
att avseende budget 2013 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 Verksamhetens
nettokostnader.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Bengt Johansson yrkar bifall till liggande förslag men föreslår följande ändring;
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1
% av Verksamhetens nettokostnader.

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

2012-10-17

Anders Hygrell tillstyrker Bengt Johanssons förslag.
Veronica Almroth och Kerstin Gadde yrkar avslag på liggande förslag.
Ordföranden frågar på båda förslagen finner att arbetsutskottet beslutat enligt Bengt
Johanssons förslag.
Veronica Almroth och Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1
% av Verksamhetens nettokostnader.
_________
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Exp:
Personalenheten
Verksamheten för omsorg
Miljö- och byggnadsförvaltningen
KS/2012:347
§ 110
Prövning av tjänstetillsättning på tillsvidaretjänster
Följande tjänster föreslås tillsättas:
1. Familjebehandlare 100% - IFO, Familjegruppen, Familjebehandlarna
2. Undersköterska 100 % - Ängsviken
3. Undersköterska 62,6% - Kaprifolgården natt
4. Undersköterska 75% - Strandgården
5. Behandlingsassistent - IFO, Andromedia
6. Livsmedels-/hälsoskyddsinspektör 60/40% - Miljö- och byggnadsförvaltningen
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna tillsättning av tjänsterna punkt 1-6.
__________
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Kommunstyrelseförvaltningen
KS/2011:1119
§ 111
Förslag till revidering av kommunstyrelsens regler om föreningsstöd
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till regelverk avseende
investeringsbidrag för föreningar i kommunen.
Reglerna om föreningsstöd fastställdes av kommunfullmäktige 2012-12-14 och
reviderades senast 2010-05-17. Regelverket kompletteras nu med ett förslag med
regler avseende investeringsbidrag enligt ett uppdrag, som kommunstyrelsen fick av
kommunfullmäktige 2011-06-30, § 104.
Bidraget avser att ge ekonomiskt stöd till föreningar för inköp av kapitalvaror och
andra inventarier. Bidrag kan även ges till visst periodiskt underhåll,
om/tillbyggnader av anläggning/barn- och ungdomslokal som är tillgängliga för
allmänheten och som bedöms angeläget för kommunens medborgare.
• Bidrag för investeringar kan sökas av bidragsberättigad förening eller organisation.
• Investeringen ska inte ha genomförts eller påbörjats. Om investeringen måste göras
före ansökningstidens utgång, kontaktas handläggarna på Verksamheten för
Samhällsutveckling för beredning.
Investeringsbidrag kan inte sökas om tidigare bidrag inte slutredovisats.
För ansökan över ett (1) basbelopp måste giltigt arrendeavtal finnas med en löptid
om minst 10 år.
Vid fördelning av bidrag för investeringar prioriteras följande:
• Anläggning/lokal för barn- och ungdomsverksamhet
• Förbättrande handikapptillgänglighet
• Miljöförbättringar och energieffektiviseringar
• Om/tillbyggnad för ökat nyttjande för allmänheten
• Planerat periodiskt underhåll
• Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
• Jämställdhetsskapande åtgärder
Bidrag kan utgå efter prövning i varje enskilt fall. Maximalt kan bidrag utgå med 1
miljon kronor.
Ansökan om bidrag till om/tillbyggnad skall innehålla
a) Motiv för föreslagen åtgärd
b) Ritning eller beskrivning av projektet
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c) Kostnadsberäkning för projektet
d) Plan för finansiering
e) Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal (på minst 10 år)
f) Kopia på ansökan om bidrag från andra bidragsgivare t.ex. Riksidrottsförbundet
och andra bidragsgivande myndigheter.
Vid ansökan om kapitalvaror skall kostnadsberäkning redovisas.
Anläggning eller lokal för vilken bidrag för investering erhållits, får inte försäljas,
överlåtas eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan kommunens
medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra
skyldighet för förening att återbetala erhållet bidrag för investeringar. Fråga om
återbetalningsskyldighet prövas av kommunen
Förening rekommenderas även att söka bidrag från Allmänna arvsfonden,
Riksidrottsförbundet, Boverket och andra bidragsgivande myndigheter.
__________
Kerstin Gadde, Anders Hygrell och Veronica Almroth
yrkar återremiss.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att tydliggöra vad som
avses med följande mening: ”Om investeringen måste göras före ansökningstidens
utgång, kontaktas handläggarna på Verksamheten för Samhällsutveckling för
beredning.”
__________
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KS/2012:1865
§ 112
Förlängd justeringstid avseende kommunstyrelsens beslut 2012-10-10 § 167
Arbetsutskottet beslutar
att justeringstiden avseende kommunstyrelsens beslut 2012-10-10 § 167 skall
förlängas till 2012-10-24.
__________
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KS/2012:1487
§ 113
Information om AK-konsults rapport gällande Henåns skola
Kommunchefen informerar om AK-konsults rapport gällande innemiljöproblem på
Henåns skola.
Arbetsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

