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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 74-76
Stefan Björling, Uddevalla kommun § 74
Ann-Katrin Otinder, personalchef § 75
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 75-76, 83-84
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 75-76, 83-85
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 75-77, 83-85
Michael Severin, kommunjurist § 77
Mats Brocker, Actea Consulting § 77
Ted Wennerqvist, Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist § 77
Marie Andersson, Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist § 77
Susanne Ekblad, ekonomichef § 83-85
Lars Amlin, upphandlingschef § 82
Åke Rautio, Bengt Dahlgren Göteborg § 82
Anne-Marie Petersson, ej tjänstgörande ersättare
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare § 74-84
Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare § 74-83
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KS/2014:377

§ 74
Information om Miljö- och trygghetsvandringar - metod och resultat samt
erfarenheter från Uddevalla kommun
Utredare från Uddevalla kommun informerar om deras arbete med Miljö- och
trygghetsvandringar. Medverkar gör också förvaltningsområdeschefen för
samhällsutveckling i Orust kommun.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Ekonomichefen
Personalchefen
KS/2014:305
§ 75
Projekt Heltid Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-27 § 343 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att inleda arbetet med att erbjuda heltidsanställningar i
Orust kommun, samt att uppdraget ska delrapporteras till kommunstyrelsen senast
maj månad 2014.
Som underlag i ärendet finns projektplan för Projekt Heltid Orust kommun daterad
2014-02-24.
Personalchefen presenterar projektplanen.
Arbetsutskottet beslutar
att personalchefen presenterar projektplanen för kommunstyrelsen på sammanträdet
2014-03-27.
__________
Som ytterligare underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-03-20.
En omvärldsanalys är genomförd och med denna som bakgrund har en förenklad
projektplan upprättats daterad 2014-02-24. Planen ger vid handen att ett projekt av
detta slag är omfattande och resurskrävande. Ett införande av heltider i Orust
kommun ställer krav på en projektorganisation som kan stötta chefer och
verksamheter vid införandet och är en förutsättning för att projektet ska gå att
genomföra. Projektet kan inledas i februari 2015 under förutsättning att erforderliga
medel tillskjuts enligt projektplanen.
Johan Stein (C) föreslår kommunstyrelsen besluta
att införliva projekt heltid i budgetprocessen så att medel avsätts i budget 2015-2017
för en projektorganisation och att projektet inleds i februari 2015.
Kommunstyrelsen bifaller Johan Steins förslag.
__________
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KS/2014:114
§ 76
Förvaltningens information
Kommunchefen, respektive förvaltningsområdeschef för omsorg, lärande och
samhällsutveckling samt chefen för miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor från respektive verksamhetsområde.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:1070

§ 77
Genomlysning av organisationen - Miljö- och byggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-27 § 58 att uppdra till kommunchefen att tillse
att det snarast genomförs en genomlysning av Miljö- och byggnadsförvaltningen i
syfte att identifiera förbättringsområden för ledning och styrning, organisering,
processer och arbetssätt, genomlysningen ska också omfatta det strukturella, såväl
som det mjuka, ledarskapet, kvaliteten på levererade tjänster samt områden med risk
för gränssnittsproblematik, samt att för genomlysningen anslå medel, högst 300 tkr,
ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2014.
Kommunstyrelsen får information om genomlysningen. Slutlig rapport är ännu inte
färdigställd.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
___________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:292
§ 78
Förvaltningsområde omsorg - Trygghetsringning och fråga om avgift
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-27 § 350 om Handbok och vägledning för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL. I denna upptas insatsen
trygghetsringning, som ett bistånd. Trygghetsringning som bistånd finns inte
avgiftsreglerad. Avgifter beslutas av kommunfullmäktige.
Biståndet kan beviljas, när den enskilde på grund av känsla av otrygghet behöver
telefonkontakt med hemtjänstpersonal. Telefonservicen ska normalt inte beviljas, om
den enskilde är beviljad trygghetslarm. Trygghetsringning är en mindre insats, som
utförs av personal i hemtjänsten och innebär inte vare sig långa samtal eller resor till
enskild. Trygghetsringning kan dock möjliggöra att enskild i ordinärt boende, genom
att få regelbunden personlig kontakt, kan uppleva en större trygghet och därmed
möjliggöra ett kvarboende under tryggare former och därmed till högre livskvalitet
för enskild.
Mot bakgrund av, att insatsen inte bedöms medföra stora kostnader föreslår, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 21 februari 2014, verksamhetschef för Vård och
Omsorg och verksamhetschef för biståndsenheten, att trygghetsringning som bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL är avgiftsfritt för den enskilde.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att trygghetsringning som bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen är avgiftsfritt.
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:715
§ 79
Medborgarförslag om översyn av kommunens organisation samt arbetsformer
I medborgarförslag från Gunnar Persson, inkommet 2013-04-16 föreslås
kommunfullmäktige besluta att en översyn av organisationen görs samt att nuvarande
arbetsformer ses över. Medborgarförslaget berör även gränsdragning mellan politik
och förvaltning och medborgardialog. Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 §
81 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Den politiska organisationen med en beredningsorganisation under fullmäktige och
avskaffandet av traditionella facknämnder beslutades av kommunfullmäktige 201004-29 § 36 och började gälla från 2011-01-01. Förvaltningsorganisationen anpassades
efter den nya politiska organisationen och beslutades i kommunstyrelsen 2010-09-15
§ 148.
Därefter beslutade kommunfullmäktige 2012-12-27 § 216 att ersätta de tre
fullmäktigeberedningarna med en beredning, framtidsgruppen. Enligt reglementet
ska framtidsgruppen arbeta med övergripande frågor och utvecklingsfrågor inom
hela kommunens verksamhetssfär. Beredningens övergripande uppdrag är att bereda
och bredda underlaget för framtida politiska ställningstaganden. Framtidsgruppen
ansvarar för kommunens långsiktiga och övergripande omvärldsbevakning liksom
den långsiktiga planeringen inom områdena lärande, omsorg och samhällsutveckling,
liksom inom miljösektorn. Framtidsgruppen är även ansvarig för framtagande av
visioner som underlag till kommunens översiktsplanering.
Den politiska organisationen har belysts i två rapporter från Kommunforskning i
Västsverige (KFi): Ny politisk organisation i Orust kommun – Effekter av en
förändring, 2013. Ett år med ny politisk organisation på Orust, 2012. (KS/2012:179)
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-02-21.
Sven Olsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget då det har genomförts och pågår en rad åtgärder
gällande bland annat kommunens organisation, arbetssätt samt ledning och styrning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen enligt Sven Olssons förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:2112
§ 80
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
”Lokala hälsoskyddsföreskrifter” antagen av Kommunfullmäktige § 1/91 behöver
uppdateras. Laghänvisningar sker till lagstiftning som idag inte längre gäller och en
del har hänt de senaste 20 åren. Miljöförvaltningen har därför skrivit ett förslag till
nya föreskrifter som är tänkta att ersätta de gamla Lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-05 § 330 att presentera förslag till
”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”, bilagt, samt
kartbilagor Orust Norra, Orust Södra och Orust Västra för Kommunstyrelsen.
Som underlag i ärendet finns:
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2013-12-05 § 330.
Tjänsteskrivelse från Miljö- och byggnadsförvaltningen, daterad 2013-11-22.
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, daterade 2013-11-18,
med kartbilagor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, med
kartbilagor, daterade 2013-11-18, och
att föreskrifterna träder i kraft 2014-06-01, samt
att föreskrifterna ersätter tidigare antagna ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter” antagna
av kommunfullmäktige § 1/91.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:383
§ 81
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2013 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Stiftelsens Orustbostäder har 18 februari 2014 upprättat förslag till årsredovisning för
år 2013. Årsredovisningen samt revisionsberättelse daterad den 5 mars 2014 har
överlämnats till kommunen.
Claes Nordevik (FP) med instämmande av Kerstin Gadde (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Claes Nordeviks förslag.
Sven Olsson (MP) avstår från att delta i beslutet.
__________
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Exp:
Kommunchefen
Upphandlingschefen
KS/2014:442
§ 82
Ventilationsutredning Henåns skola
År 2007 inkom en motion om självdrag som ventilationsmetod vid nybyggnad av
Henån Skola. I handläggningen av motionen var barn- och utbildningsförvaltningen
och kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet handläggande enheter.
Alla förberedande instanser i handläggningen samt beslut var positiva till tanken på
modellen självdrag. Detta medförde att vid den kommande projekteringen av
Henåns skola kom tekniska enheten att utforma förfrågningsunderlaget vid
byggnationen så att anläggningen kom att utföras med naturlig ventilation.
Kommunfullmäktige biföll förslaget och motionen ansågs vara besvarad
(kommunfullmäktiges beslut 2008-03-27 § 33).
Ventilationen projekterades och byggdes utifrån de av kommunen givna
förutsättningarna. När verksamheten flyttat in i skolan visade det sig emellertid att
konceptet med naturlig ventilation, i en så pass stor och komplex byggnad, inte gav
det resultat som förväntades. Det blev inte den luftväxling som kan krävas och CO2
halterna blev alltför höga.
Kommunen har låtit en upphandlad konsultfirma, som inte varit delaktiga i projektet
tidigare, granska allt från projektering till byggd anläggning och även gjort fysiska
mätningar på plats i skolan. Resultatet av denna granskning redovisas rapport 201403-25 och sammanfattningsvis kan konstateras att aktuell installation med naturlig
ventilation fungerar ej och klarar ej heller de normvärden som finns avseende
luftkvalité och luftvolymer då verksamhet bedrivs i skolan.
För att kunna nyttja skolan i framtiden måste man lämna konceptet med naturlig
ventilation och finna andra lösningar, där mekanisk ventilation är en tänkbar väg till
framgång.
Av denna anledning är det därför mest lämpligt att Kommunfullmäktiges beslut om
inriktning avseende naturlig ventilationen ändras till, att ändamålsenlig
ventilationslösning tas fram för att uppnå ett bra inre arbetsmiljöklimat i skolans
lokaler.
Som underlag i ärendet finns rapporten Granskning av Henåns skola,
ventilationsanläggning daterad 2014-03-25 samt tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-03-26.
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Sven Olsson (MP) med instämmande av Kerstin Gadde (S) och Johan Stein (C)
föreslår kommunstyrelsen besluta
att rapporten om ventilationsutredningen Henåns Skola, utgör grunden för det
fortsatta arbetet med att uppnå en lösning av ventilationsproblematiken, och
att arbetet med projekteringen av en ändamålsenlig ventilationslösning startas
omgående, samt
att resultatet av projekteringen skall återrapporteras till kommunstyrelsen, innan det
får omsättas i praktiskt arbete med upphandling och installationer.
Kommunstyrelsen bifaller Sven Olssons förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:122
§ 83
Kommunens årsredovisning för år 2013
Kommunstyrelseförvaltningens stab överlämnar härmed upprättat förslag till
årsredovisning för år 2013.
Kommunens resultat uppgick till minus 1,8 miljoner kronor och kommunkoncernen
till minus 0,4 miljoner kronor. Två av fyra övergripande finansiella mål för
kommunen nås.
Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att inrätta och avsätta 38,9 miljoner
kronor till en resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven redovisas som en
del av eget kapital. Avsättning och/eller disponering av medel ur
resultatutjämningsreserven redovisas i balanskravsutredningen och påverkar inte
resultaträkningen. Enligt gällande riktlinjer för resultatutjämningsreserv (2013-11-14
§ 184) föreslås att årets negativa resultat efter balanskravsjusteringar, minus 2,3
miljoner kronor, regleras med medel från resultatutjämningsreserven för att 2013 års
balanskravsresultat ska bli noll.
Enligt för 2013 gällande Ekonomireglemente (senast 2009-01-29 § 9), Ekonomiska
styrprinciper i Orust kommun (2010-12-16 § 150) och Regler för resultatöverföring
(2011-05-26 § 62) sägs beträffande driftbudgetunderskott, att sådana ska återbetalas i
sin helhet genom avdrag från nämndens/styrelsens budget för de tre nästföljande
åren, med tre lika stora avdrag. För år 2013 hade samtliga verksamheter med
undantag för politisk verksamhet, revision och affärsdrivande VA
driftbudgetunderskott. Totalt uppgick avvikelsen mot budget till 42,1 mkr.
För att nå en budget i balans har verksamheterna under år 2013 arbetat med
effektiviseringar, besparingar och anpassningar motsvarande 18,6 mkr (helårseffekt).
Arbetet kommer att fortgå under 2014 med planerade åtgärder motsvarande cirka 22
mkr. För att ge verksamheterna en rimlig chans att hämta igen pågående
effektiviseringar, föreslås kommunfullmäktige besluta om undantag för återställande
av 2013 års driftbudgetunderskott.
Som underlag i ärendet finns upprättat förslag till Årsredovisning för år 2013 samt
tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-03-05.
Johan Stein (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning för 2013, och
att disponera 2,3 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven för att 2013 års
balanskravsresultat ska bli noll, samt
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att undanta verksamheterna från reglerna om resultatöverföring för år 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Johan Steins förslag.
Ingrid Cassel (M), Veronica Almroth (FP) och Claes Nordevik (FP) avstår från att
delta i beslutet.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Ekonomichefen
Arbetsutskottet
KS/2014:290
§ 84
Prognosrapport per februari
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per
februari för helåret 2014. Helårsprognosen bedöms till minus 13,1 miljoner kronor.
Verksamheternas budgetavvikelse bedöms till minus 23,1 miljoner kronor (inklusive
merkostnader för Henåns skola som inte är i bruk). Förvaltningsområde omsorg
utgör den största avvikelsen i verksamheternas budgetavvikelse. Helårsprognosen
balanseras av lägre finansiella kostnader med 7,3 miljoner kronor.
Helårsprognosen ska jämföras med det budgeterade resultatet på 3 miljoner kronor
(efter kommunfullmäktiges beslut på 17 miljoner kronor till åtgärder för att
iordningsställa Henåns skola). Investeringsprognosen uppgår till 150 miljoner kronor
av budgeterat 167,5 miljoner kronor. Bland de större investeringsprojekten kan
nämnas Ängås skola, Varekils skola, Bagarevägens förskola i Henån och
överföringsledning Henån-Slussen.
Som underlag i ärendet finns Prognosrapport per februari samt tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-03-05.
Lars Åke Gustavsson (oberoende) föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga prognosrapporten per februari till handlingarna, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma i samband med prognosrapporten
per april, med en redovisning över vidtagna och möjliga nya åtgärder för att hantera
den ekonomiska situationen.
Veronica Almroth (FP) föreslår kommunstyrelsen besluta
att införa ett investeringsstopp för att se över vilka investeringar som kan
senareläggas eller prioriteras bort och ta fram en konsekvensanalys av detta, och
att lägga ett totalstopp på äskanden som ej ligger i budget, och
att uppdra till förvaltningen att snaras ta fram lämpliga fastigheter till försäljning för
att finansiera de extraordinära kostnader som Henåns skola medför, och
att uppdra till förvaltningen att omplanera sina verksamheter för att komma tillrätta
med underskotten, samt
att uppdra till kommunchefen att se över hur vi kan minska antalet timanställda för
att uppnå mindre kostnader och bättre kvalitet.
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Veronica Almroth föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga prognosrapporten per februari till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Veronica Almroth och Lotta Husberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Veronica Almroths förslag.
__________
Veronica Almroth med instämmande av Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen
besluta
att uppdra till förvaltningen att återkomma i samband med prognosrapporten per
april, med en redovisning över vidtagna och möjliga nya åtgärder för att hantera den
ekonomiska situationen, och
att uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag på reviderad investeringsplan för
att se över vilka investeringar som kan senareläggas eller prioriteras bort/in och ta
fram en konsekvensanalys av detta, och
att uppdra till förvaltningen att snaras ta fram lämpliga fastigheter till försäljning för
att finansiera de extraordinära kostnader som Henåns skola medför, samt
att uppdra till kommunchefen att se över hur vi kan minska antalet timanställda för
att uppnå bättre kostnadseffektivitet, arbetsmiljö och kvalitet.
Veronica Almroth med instämmande av Ingrid Cassel föreslår kommunfullmäktige
besluta
att lägga prognosrapporten per februari till handlingarna.
Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Alexander Hutter (S), Bertil Olsson (S)
och Kerstin Gadde (S) föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till förvaltningen att återkomma i samband med prognosrapporten per
april, med en redovisning över vidtagna och möjliga nya åtgärder, med
konsekvensanalyser för att hantera den ekonomiska situationen, och
att uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag på reviderad investeringsplan för
att se över vilka investeringar som kan senareläggas eller prioriteras bort/in och ta
fram en konsekvensanalys av detta, samt
att uppdra till kommunchefen att se över hur vi kan minska antalet timanställda för
att uppnå bättre kostnadseffektivitet, arbetsmiljö och kvalitet.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2014-03-27

Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Alexander Hutter, Bertil Olsson och
Kerstin Gadde föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga prognosrapporten per februari till handlingarna.
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Veronica Almroth, Ingrid Cassel och Claes Nordevik (FP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Veronica Almroths förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:202
§ 85
Övergång av stödverksamheter till Soltak AB
Efter att SOLTAK bildades formellt som samarbetsorgan för kommunerna
Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale. Kungälv och så småningom Öckerö
valde man att gå vidare genom beslut att fortsätta och fördjupa samarbetet genom att
bilda ett bolag där vissa gemensamma stödverksamheter ska ingå. Orusts
kommunfullmäktige fattade sitt beslut om detta 2011-10-20 § 142.
Kommunfullmäktige i kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale,
Kungälv och Öckerö beslutade våren 2013 att ingå som ägare i ett gemensamt ägt
bolag, SOLTAK AB. Principen för ägarkommunernas engagemang i bolaget är att
alla sju kommunerna äger bolaget på lika villkor.
SOLTAK AB har enligt bolagsordningen till ändamål med sin verksamhet att främja
ägarkommunernas behov av administrativa stödresurser på ett kostnadseffektivt sätt.
Syftet är långsiktigt och inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med
hög kvalitet och låg sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka.
Varje kommun fattar egna beslut om vilka verksamheter som ska föras över till
bolaget och betalar för de tjänster bolaget ska utföra. Inför dessa beslut har den
politiska styrgruppen beslutat att genomföra förstudier av ekonomi- och
löneadministration, upphandling samt IT-drift. Förstudierna slutfördes under
oktober-november 2013 och resultaten har presenterats i en kommunspecifik rapport
avseende löne- och ekonomiadministration och upphandling samt en bilaga gällande
IT-drift.
Förstudierna är ett beslutsunderlag för att kommunfullmäktige i var och en av de sju
kommunerna ska kunna fatta beslut om s.k. verksamhetsövergång.
Det är långsiktiga ekonomiska bedömningar som tillsammans med kvalitet,
kompetens, minskad sårbarhet, goda rekryteringsmöjligheter som ska leda fram till
ett ställningstagande.
Som underlag i ärendet finns:
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen; Övergång av
stödverksamheter till Soltak AB, daterad 2014-02-04.
Yttranden från verksamhetschefer;
• Övergång av ekonomiadministration till Soltak AB, 2014-02-03.
• Skrivelse angående beslut om överlåtande av IT-drift till Soltak AB, 2014-0204.
• Soltak Lönehantering, 2014-01-31.
Ytterligare underlag i ärendet;
• Soltak AB – Orust, Beslutsunderlag förstudie Ekonomiadministration,
Löneadministration och Upphandling, 2013-10-30.
• Soltak AB – Bilaga Upphandling, förtydligande, 2014-02-04.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
•
•
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Soltak AB – Beslutsunderlag förstudie IT drift (uppdaterad version), 201401-15.
Investeringskostnader för Soltak AB, 2013-12-30.

Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att bjuda in till dialog med övriga berörda kommuner.
____________
Förhandling enligt MBL § 11 är genomfört enligt Förhandlingsprotokoll 2014-02-17.
Kristina Svensson (MP) med instämmande av Veronica Almroth (FP) föreslår
arbetsutskottet besluta
att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet bifaller Kristina Svenssons förslag.
__________
Johan Stein (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att under förutsättning att majoriteten av ägarkommunerna till Soltak AB överför
respektive verksamhet till Soltak AB, uppdra till kommunstyrelsen att förhandla om
och under vilka förutsättningar, och när samt i vilken ordning överföring av de
aktuella stödverksamheterna ska genomföras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Johan Steins förslag.
__________

