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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef
Olof Borgmalm, sekreterare
Agneta Lindwall, ekonomichef § 114
Sofia Hygrell, ekonomikommittén § 116
Anders Fröjdö, ekonomikommittén § 116
Stig Westberg, representant för Gullholmens Samfällighetsförening, Föreningen Gullholmen,
Gullholmens Byalag § 117
Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare § 114-124
Anders Hygrell, ej tjänstgörande ersättare § 114-124
Lotta Husberg, ordförande i Utskottet för omsorg, adjungerad § 114-120
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1829
§ 114
Antagande av budget för 2013 med plan för 2014 och 2015
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-11-21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014, 2015, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2% till 3,3%, samt
att under 2013 ta fram riktlinjer för eventuellt nyttjande av resultatutjämningsreserv
för att få budgeten för 2013 med plan för 2014 och 2015 i balans.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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KS/2011:1413

§ 115
Information om SOLTAK - samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla
Edet, Tjörn, Ale och Kungälvs kommuner
Kommunchef informerar om SOLTAK.
Arbetsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunchef
KS/2012:341
§ 116
Rapport från ekonomikommittén
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 76 att inrätta rubricerad kommitté.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att kommittén månatligen skulle
återrapportera till arbetsutskottet.
__________
Sofia Hygrell och Anders Fröjdö från ekonomikommittén återrapporterar från det
pågående arbetet, där man bland annat behandlar ekonomiska styrprinciper.
Diskussion förs kring balanserad styrning.
Veronica Almroth föreslår att arbetsutskottet skall ge kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att redovisa varför inte balanserad styrning har implementerats.
Kristina Svensson och Bengt Johansson instämmer i Veronica Almroths förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna, och
att ge kommunchef i uppdrag att återrapportera till arbetsutskottet om arbetet med
balanserad styrning.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1630
§ 117
Affären på Gullholmen
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-08 § 37 att godkänna ett hyresavtal med Peter
Lindh som avser perioden 2012-01-01 till 2013-10-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 § 110 att uppdra till utskottet för
samhällsutveckling att, i samråd med kommunstyrelsens ordförande, utarbeta en
plan för framtida livsmedelsförsörjning för Gullholmen/Hermanö.
Gullholmens samfällighetsförening, Föreningen Gullholmen och Gullholmens
Byalag har inkommit med en skrivelse avseende framtida drift av Gullholmens affär.
Förslaget innebär att affärsbyggnaden i en förrättning övergår till föreningarna med
full förfoganderätt, vilket är ett krav från förslagsställarnas sida för att samtliga
fastighetsägare på Gullholmen/Härmanö ska omfattas. I korthet innebär detta att
kommunen fortsatt skall äga fastigheten och givetvis skall förrättningen återgå i det
fall dagligvaruhandeln i en framtid inte skulle finnas kvar i den aktuella byggnaden.
Om ett överlåtande blir aktuellt ställs krav på att fastigheten besiktas. Bland annat
behöver grundläggningen kontrolleras - vilken status pålarna har, som bär
fastigheten. Det innebär, för Orust kommun, att en upprustning måste göras först
innan föreningarna vill ta över driften av affären.
__________
Stig Westberg, representant för föreningarna på Gullholmen informerar
arbetsutskottet om föreningarnas planer för drift av affär, och framför att
föreningarnas önskan är en avsiktsförklaring från kommunen gällande fastigheten.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att innan en eventuell överlåtelse sker måste en konsekvensanalys göras avseende
framtida drift av affären samt kostnadsberäkning göras för eventuell upprustning av
befintlig fastighet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2006:134
§ 118
Saras Lada, Orust Henån 1:45
Orust kommun beslutade att köpa fastigheten Henån 1:45 år 2000, bland annat
inrymmande Saras lada. (Kommunfullmäktige 2000-10-19 § 70)
Det har inkommit önskemål om att Orust kommun skall ta fram underlag för en
eventuell upprustning och drift av ladan. Önskemål finns om att bedriva olika
former av kulturverksamhet i ladan t.ex. handels- och hantverkshus.
Ärendet bör överlämnas till Utskottet för samhällsutveckling för yttrande då
utskottet ansvarar för beredning av ärenden gällande kommunens fastigheter.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till Utskottet för samhällsutveckling för yttrande.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2687
§ 119
Namnändring från verksamheter till förvaltningsområden
Från och med att den nya organisationen startade 2011-01-01 indelades de tidigare
förvaltningarna till verksamheter (verksamheten för samhällsutveckling,
verksamheten för lärande samt verksamheten för omsorg) under kommunstyrelsen.
För att tydliggöra organisationens struktur är det nödvändigt att förändra
benämningen på de tre verksamheterna till förvaltningsområden.
En verksamhet åsyftar till exempel förskolan inom förvaltningsområdet lärande. I
exemplet kan alltså verksamheten förskola inte vara organiserad under ytterligare en
verksamhet – lärande. För att råda bot på begreppsförvirringen är det nödvändigt att
namnändra kommunens tre verksamheter till förvaltningsområden
(förvaltningsområde lärande, förvaltningsområde omsorg, förvaltningsområde
samhällsutveckling). I och med namnändring kommer vi också tillrätta med
jämförelsetal, statistik samt att benämningen förvaltningsområde också talar om att
området är en del av kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att namnändra de tre verksamheterna till förvaltningsområden, och
att nuvarande verksamhetschefer per automatik erhåller titeln
förvaltningsområdeschef, samt
att ändra begreppen på förekommande ställen i delegationsordningen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2012-11-21

Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1689
§ 120
Diskussion angående revisionens kritik mot kommunfullmäktiges
beredningar/införande av visionsgrupp
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31§ 95 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att bereda frågan om visionsgrupp, som en enda beredning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige diskuterade 2012-05-31 revisionens kritik mot hur
kommunfullmäktiges tre beredningar fungerar och utifrån detta diskuterades om
möjligheten att ersätta beredningarna med en visionsgrupp.
I nuvarande upplägg för beredningarna mot kommunfullmäktige kan en otydlighet
skönjas, att man blandar ihop dessa med beredningarna inför utskotten.
Kommunfullmäktiges beredningar skall verka för att ta fram förslag för framtiden
t.ex. utifrån översiktsplanen och för att undvika missförstånd om ordet ”beredning”,
kan man ändra namnet till Visionsgrupp.
I revisionens kritik framgick också att beredningarna i vissa fall inte fungerar som var
tänkt utifrån förslaget. En del beredningar har haft svårt att finna sitt sätt att arbeta
på. Ett förslag för att få igång verksamheten är att man ersätter de tre beredningarna
med en visionsgrupp och denna grupp kan arbeta med framtidsfrågor rörande
lärande, omsorg, ekonomi och samhällsplanering.
Idag ingår 27 stycken politiker i de tre beredningarna. Man kan t.ex. minska antalet
deltagande politiker till 18 stycken. Utifrån den eventuella visionsgruppen kan
mindre arbetsgrupper bildas för att arbeta med specifika framtidsfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
visionsgrupp med 18 deltagare, samt
att visionsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
__________
Bengt Torstensson yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi skall
invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.
Veronica Almroth yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi ska
behålla tre beredningar.
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Kristina Svensson förslår i ett tilläggsyrkande till liggande förslag att komplettera; att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Ordföranden frågar på samtliga förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
liggande förslag med tillägget att visionsgrupp ska ersättas med benämningen
framtidsgrupp.
Efter omröstning då Bengt Torstenssons förslag ställs mot det liggande förslaget
fastställes att arbetsutskottet beslutat enligt liggande förslag med tillägget att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp med 18 deltagare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp genom Bengt Torstensson reserverar sig
mot beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp genom Veronica Almroth reserverar sig mot
beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:1119
§ 121
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 2000-12-14 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
c) Kostnadsberäkning för projektet
d) Plan för finansiering
e) Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal (på minst 10 år)
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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.”
__________
Enligt skrivelse daterad 2012-11-01 från kommunstyrelseförvaltningen så utgår den
avsedda meningen och ersätts med följande; Vid större investeringsbidrag skall ett
beslut finnas från kommunfullmäktige.
Bengt Johansson tillstyrker förslaget till regelverk från kommunstyrelseförvaltningen.
Bengt Torstensson yrkar att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts
med; Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering av kommunstyrelsens
regler om föreningsstöd, och
att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts med; Förbättrad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1629
§ 122
Ränte- och amorteringsfritt lån för anläggande av konstgräsplan
Ansökan om bidrag för att anlägga en konstgräsplan inkom 2012-05-09.
Gilleby IF är i stort behov av en konstgräsplan för att kunna konkurrera med andra
idrottsklubbar. De klubbar som inte har eget konstgräs får hyra in sig hos andra
vilket är kostsamt.
Gilleby IF är beredda att satsa egna medel i form av eget kapital och eget arbete.
Enligt kalkyl från Gilleby IF ligger kostnaderna på ca 2 232 000 kr varav Gilleby IF
satsar 455 000 kr. Klubben kommer också att fortsätta söka de bidrag som finns att
söka hos RF, Svenska Fotbollförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet.
Stala IF anlade 2009 en konstgräsplan där man fått kommunala bidrag om ca 900
tkr.
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Torstensson, med instämmande av Bo Andersson och Veronica Almroth,
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för ett framtagande av ett
enhetligt regelverk för samtliga motsvarande ärenden bl.a. med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2011-06-30 § 104.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens ordförande föreslår, efter viss intern beredning av ärendet,
kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta
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att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Veronica Almroth, Bengt Torstensson och Kerstin Gadde yrkar på återremiss av
ärendet samt ett framtagande av ett enhetligt regelverk.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning gäller:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar
nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
________
Bo Andersson (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till Bo Anderssons förslag.
Bengt Torstensson (S), Veronica Almroth (FP), Roger Hansson (S), Lotta Husberg
(S) och Claes Nordevik (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om återremiss.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljon kronor, till
anläggande av konstgräsplan, efter skriftlig ansökan.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1687
§ 123
Yttrande gällande motion om inrättande av utomhusgym för seniorer
Catharina Bråkenhielm, socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-05-15
kommunfullmäktige att besluta att uppdra till kommunstyrelsen att tillskapa en
anläggning för seniorgym på platsen Katarinas väg/Åvägen i Henån.
En åldrande befolkning ställer krav på hälsofrämjande insatser som syftar till att
stärka och bibehålla hälsan både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Förslaget
om en mötesplats med utegym för seniorer är en sådan insats. Flera av våra
närliggande kommuner har valt att satsa på seniorutegym. Bland annat Stenungsund
där bostadsbolaget ST-hem och äldreorganisationer har varit drivande och
samverkat. I Tanum har det varit en pensionärsförening som har varit drivande i
frågan och finansieringen stod en fond för äldre i Fjällbacka för. Sotenäs är på gång
och skapa ett där kommunstyrelsen och Folkhälsorådet samfinansierar.
Catharina Bråkenhielm påpekar mycket riktigt i sin motion 2012-05-15 att vara
fysiskt aktiv genom hela livet är en viktigt för att bibehålla och stärka hälsan. Det är
aldrig för sent att börja träna och skapa en god vana. En stillasittande livsstil är en
hög riskfaktor för framtida ohälsa, det visar flera vetenskapliga studier.
Genom att bygga attraktiva utemiljöer som finns inom promenadavstånd ökar
möjligheten för medborgaren att vara fysisk aktiv samt möjligheten till vardaglig
kontakt mellan människor. En meningsfull fritid och ett socialt engagemang är en
viktig friskfaktor för en god hälsa genom hela livet. (Faskunger, Johan (2008:10).
Samhällsplanering för ett aktivt liv- fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa.)
Enligt en kunskapsskrift, ”Fallskador bland äldre” från Sveriges Kommuner och
Landsting (2009) löper äldre personer som lever ensamma mer än en fördubblad risk
för upprepade fallskador. Aktiviteter och mötesplatser som syftar till att bryta
isolering är en förebyggande insats.
Styrker förslaget om att inrätta ett seniorutegym
Platsen vid Katarinas väg/Åvägen i Henån är enligt min bedömning en bra plats att
inrätta ett seniorutegym på. Det finns möjlighet för flera äldreboende och
hyresgäster kring platser att utnyttja en gemensam mötesplats.
Om platsen även utrustas med exempelvis motionscyklar breddas
användningsområdet till att också innefatta personal från närliggande verksamheter
som har möjlighet att nyttja platsen.
Vidare finns möjlighet att titta på att införliva tidigare motion 2010:851 om
teknikpark för barn i konceptet för att få till en bra mötesplats för alla åldrar. Enligt
tjänsteskrivelse med diarienummer 2010:171-600 finns en arbetsgrupp utsedd att
arbeta vidare med förslaget och det skulle eventuellt kunna vara möjligt att
kombinera en teknikpark med ett seniorutegym. Ett seniorutegym är även en
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spännande lekplats för barn och är på så vis också en insats i att främja fysisk
aktivitet för barn.
Förutsättningar att beakta:
•

Förslag på möjlig finansiering är delad finansiering mellan Kommunstyrelsen
och Folkhälsorådet. Bidrag skulle också kunna sökas från olika stiftelser och
fonder. Uppskattad budget för markarbete, gym, bänkar, bord, planteringar
kan handla om cirka 200 000-250 000 kronor.

•

Samverkan mellan förslagsvis Stiftelsen Orustbostäder, de boende kring
platsen, Orust kommun, Henåns Vägförening och pensionärsföreningen
PRO Henån är önskvärd för att gemensamt ta fram och utforma en bra
mötesplats.

•

Ansvarsfrågan gällande underhåll och skötsel måste vara tydligt uttalat och
klarlagt.

•

Platsen kan med fördel ramas in av en syrenhäck som både skärmar av
platsen och ljud från gatan samt doftar gott på våren.

•

Platsen skall vara tillgänglighetsanpassad

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-25 anse motionen besvarad.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2637
§ 124
Medel för medverkan i nätverket Kvalitet och kompetens i samverkan (KEKS)
Information i ärendet förelåg på Folkhälsorådet 2012-06-08 § 14. Folkhälsorådet
uppmanade samordnaren för fritidsgårdar att lämna in en ansökan till
Kommunstyrelsen om deltagande i nätverket KEKS.
Under hösten 2011 deltog samtliga fritidsledare från Orust fritidsgårdar i en
gemensam konflikthanteringskurs tillsammans med personal från Lysekil, Tanum,
Sotenäs och Munkedal. Därefter uppstod ett informellt nätverk som har varit mycket
värdefullt. Dessa kommuner kommer tillsammans med bland andra Stenungsund
och Tjörn gå med i nätverket KEKS.
Syftet är att utveckla och kvalitetssäkra fritidsgårdarnas verksamhet.
Genom att arbeta i både nationella och regionala nätverk kan Orusts fritidsgårdar ta
del av andra verksamheters erfarenheter med att arbeta utifrån ungdomars eget
engagemang. Gällande både aktiviteter och öppen verksamhet. Gemensam
kompetensutveckling för all personal inom fritidsgårdsveksamheten är en annan
viktig del som erbjuds genom nätverket KEKS.
Målet med deltagandet är att för stöd i att ta fram årlig enkät, mätbara nyckeltal, föra
loggbok, projekt- och gruppenkäter, analysera resultatet och återkoppla till
ungdomarna. Därefter finns en uppföljningsmodell som nätverket KEKS har arbetat
fram som stödjer arbetet med att välja rätt insatser med syfte att stärka individer och
gör dem mindre mottagliga till destruktiva beteenden.
Årlig medlemsavgift i KEKS är 22 500 kronor samt 5.50 kronor per ungdom i
åldrarna 13-19 år.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 30 000 kronor för deltagande i nätverket Kvalitet och kompetens i
samverkan (KEKS) ur riktade medel för sociala investeringar.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunchef
§ 125
Orustpanelen
Diskussion och information kring Orustpanelen.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att ge kommunchef i uppdrag att bereda frågan.
__________

Orust kommun
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§ 126
Information om Promessa
Promessa utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna
personer.
Bengt Torstensson informerar om Promessa.
Arbetsutskottet beslutar
att tacka för informationen och bjuda in Promessa till kommunstyrelsen.
__________

Orust kommun
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KS/2012:1530

§ 127
Anmälan om dom i ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen
gällande Orust kommuns gåva till kronprinsessan Estelle
Förvaltningsrätten i Göteborg har i dom meddelad 2012-10-24 avgjort fråga om
laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande Orust kommuns gåva till
kronprinsessan Estelle. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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Exp:
Personalenheten
KS/2012:347
§ 128
Prövning av tjänstetillsättningar på tillsvidaretjänster
Följande tjänster föreslås tillsättas:
1. Habiliteringspersonal 50 % - Styrmansvägen gruppbostad
2. Habiliteringspersonal 50 % - Styrmansvägen gruppbostad
3. Habiliteringspersonal 62,8 % - Herrgården natt
4. Habiliteringspersonal 62,8 % - Herrgården natt
5. Undersköterska 82 % - Svanesund hemtjänst
6. Förskollärare 100 % - Bagarevägens förskola
7. Undersköterska 72,24 % - Kaprifolgården natt
8. Undersköterska 72,24 % - Kaprifolgården natt
9. Undersköterska 100 % - Distrikt 1 Morlanda hemtjänst
10. Habiliteringspersonal 50 % - HO Daglig verksamhet
11. Undersköterska 100 % - Resursenheten äldreomsorgen
12. Undersköterska 100 % - Resursenheten handikappomsorgen
13. Undersköterska 80 % - Resursenheten handikappomsorgen
14. Undersköterska 80 % - Svanesunds hemtjänst dag
__________
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna tillsättning av tjänsterna 1-6 och 9-14, och
att uppmana anställande chef gällande tjänsterna 7 och 8 att komplettera ansökan.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2287
§ 129
Budgetmedel för vuxenutbildningar i annan kommun
Gymnasiechef/rektor för vuxenutbildningen Susanne Strömfors redogör för ärendet
om ansökan om medel ur kommunens ”socioekonomiska pott” angående vuxenstudieplatser i annan kommun. Ansökan om medel gäller för:
• ensamkommande flykting (kostnad: 40.700 kronor per termin)
• vuxenstudieplats för truckutbildning (kostnad: 5.600 kronor exkl moms)
Ansökan om medel för dessa utbildningsplatser har tagits upp vid olika tillfällen
med både tjänstemän vid kommunledning samt ledande politiker. Ordförandebeslut/löften har muntligen lämnats av tidigare kommunalråd, dock har inte medel
tillförts vuxenutbildningens budget.
Ett ordförandebeslut ska enligt reglerna anmälas till kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket i dessa fall inte skett.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande ger ordförande i uppdrag att
lyfta frågan och ta med ärendet till kommunstyrelsen för beslut om tilldelning av
medel ur kommunens ”socioekonomiska pott”, samt att paragrafen förklaras
omedelbart justerad.
Utskottet för lärande beslutar
att ge ordförande i uppdrag att lyfta frågan och ta med ärendet till kommunstyrelsen
för beslut om tilldelning av medel ur kommunens ”socioekonomiska pott”, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel enligt ansökan, det vill säga; ensamkommande flykting (kostnad:
40.700 kronor per termin) och vuxenstudieplats för truckutbildning (kostnad: 5.600
kronor exkl. moms).
__________
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§ 130
Svanesund 7:64 ”Alemyren”
Claes Nordevik frågar om vad som händer i ärendet.
__________
Ärendet föranleder diskussion men inget beslut.
__________

