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Veronica Almroth (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Magnus Lebeck (SD)
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Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Anna Sahlberg
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Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-01-28

Övriga deltagare:
Tjänstemän
Anna Sahlberg, kommunsekreterare
Susanne Ekblad, ekonomichef
Ulrika Lundgren, controller
Ulrika Swedenborg, administrativ samordnare
Anita Jakobsson, Chef medborgarservice
Ulrika Marklund, miljöstrateg
Ida Lindberg, Göteborgsregionens kommunalförbund
Lars Heimersson, Göteborgregionens kommunalförbund

§ 22
§ 23
§ 26
§ 26
§ 28
§ 28
§ 28

Ersättare
Elsie-Marie Östling (S)
Eva Skoglund (S)
Lars Larsson (C)
Ulla Kedbäck (MP)
Kristina Svensson (MP)
Bengt Olsson (OP)
Leif Appelgren (M)
Mats Överfjord (M)
Fredrik Stengavel (SD)
Allmänheten

§ 22-35
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2015-01-28
KS/2015:85

§ 22
Information om preliminärt bokslut 2014
Ekonomichefen informerar om preliminärt bokslut 2014.
Informationen läggs till handlingarna
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Ekonomienheten
Kommunchefens ledningsgrupp
KS/2015:44
§ 23
Budgetförutsättningar 2016-2018
Syftet med årets boksluts- och budgetdialog den 30-31/3 är att ge de politiska
partierna kortfattad men tillräcklig information som ger förutsättningar att fördela
kommunens tillgängliga resurser till nämnder och utskott. Samtliga viktigare
förutsättningar för planeringen för 2016-2018 ska presenteras. Den nu gällande
flerårsplanen för 2015-2017 ska revideras och även omfatta år 2018.
Kommunstyrelsestaben redovisar de övergripande utgångspunkterna medan
förvaltningar och förvaltningsområde beskriver förutsättningarna för de egna
verksamheterna.
Förändringar i omvärlden, volym, kvalitet och investeringar är några saker som
presenteras.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska flerårsplan och budget för 2015-2018
beslutas av kommunfullmäktige i juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-01-21
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att särskilt beakta soliditetsmålet inför boksluts- och budgetdialogen 2015, samt
att godkänna planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inför boksluts- och
budgetdialog.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunchefens ledningsgrupp
KS/2014:1840
§ 24
Årsplan för budget- och uppföljningsprocesser under 2015
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi, verksamheter och mål (hämtat ur
ekonomistyrningsprinciperna KS/2013:1956).
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en årsplan för budget- och
uppföljningsprocesserna under 2015. Årsplanen syftar till att säkerställa efterlevnaden
av ekonomistyrningsprinciperna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2014-12-12
Årsplan för budget- och uppföljningsprocesser under 2015
___________
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsplanen för 2015, samt
att uppmana nämnder och utskott att följa årsplanen.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Ekonomienheten
§ 25

KS/2014:672

Finansrapport per december 2014 enligt Finanspolicy för Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per december
2014 med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-01-14
Finansrapport per december 2014, daterad 2015-01-13
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna finansrapporten per december 2014
___________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp: Samtliga nämnder och utskotts presidium
Kommunfullmäktiges presidium
Framtidsgruppens presidium
Ekonomienheten
Medborgarservice
Kommunchef
§ 26

KS/2012:1870

Införande av läsplattor
Arbetsutskottet beslutade 2012-06-27 § 80 att uppdra till förvaltningen att planera för
ett införande av läsplattor för de förtroendevalda med start för kommunstyrelsens
arbetsutskott som försökspilot.
Arbetsutskottet beslutade 2013-01-30 § 5 att ge kommunchefen i uppdrag att arbeta
fram ett kostnadsförslag på införande av läsplattor och presentera underlaget på
arbetsutskottets sammanträde.
På arbetsutskottet 2013-03-26 § 33 informerades om det pågående arbetet utifrån
tidigare beslut i arbetsutskottet. Arbetsutskottet betonade att funktionen är det
viktiga och inte vilken typ av produkt som levereras. Arbetsutskottet beslutade att ge
kommunchef i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbereda en upphandling av en
funktion i form av köp av tjänst och presentera ett underlag på arbetsutskottets
sammanträde 2013-03-27 utifrån arbetsutskottets beslut 2013-01-30 § 5, och att
kommunchefen i underlaget även inkluderar de modifieringar av
ärendehanteringssystemet LEX som behövs för införandet av läsplattor, samt att
implementeringen av läsplattorna ska genomföras successivt.
Ett ramavtal för leverans av Läs/surfplattor tecknades 2013-08-08.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-24 § 127 att för licenskostnad för modulen Lex
läsplatta anvisa 150 tkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2014.
Det tecknade ramavtalet innefattar inte den hantering som krävs för distributionen
från ärendehanteringssystemet till läsplattorna. Kommunen utvecklar tillsammans
med kommunerna Kungsbacka, Flen och Gällivare en funktion för distributionen
som är integrerad med kommunens ärendehanteringssystem.
Utvecklingen av den nya funktionen förväntas ge fördelar gentemot existerande
lösningar på marknaden för nämndsekreterarna som inte behöver använda olika
system för hanteringen av ett sammanträde vilket eliminerar dubbelarbete och för att
det medför en säker hantering av handlingar då ingen molntjänst krävs. För den
politiska organisationen är det en fördel då åtkomsten av handlingarna kan
distribueras snabbare och blir mer tillgängliga. Ett införande bedöms på lång sikt ge
betydligt minskad klimat- och miljöpåverkan och minskad tidsåtgång för hantering
och kopiering av sammanträdeshandlingar samt på sikt lägre portokostnader.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Enligt arbetsutskottets beslut 2012-06-27 § 80 samt 2013-03-26 § 33 bör läsplattor
och funktion testas av en pilotgrupp bestående av presidierna i utskotten för lärande,
samhällsutveckling och omsorg, miljö- och byggnadsnämnden, kommunfullmäktige,
framtidsgruppen och samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott, samt berörda tjänstemän. Totalt 20 stycken.
Månadskostnad för 20 stycken läsplattor uppgår till 6380 kr/månad plus
administrativa kostnader. Därtill tillkommer en engångskostnad på 3600 kr för ett
enklare skydd till läsplattorna.
Dock finns inga medel till att påbörja ett införande avsatta i 2015 års budget. Därför
behövs medel omdisponeras från datorinköp till läsplattor, samt tillföras från den
politiska verksamhetens budget. Kostnader vid fullskaligt införande kommer att
behöva tillföras politisk verksamhets budget och tas med i budget 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterat 2015-10-27
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att påbörja införandet av läsplattor för digital hantering av handlingar för en
pilotgrupp under våren 2015, och
att medel för detta tas inom ram för den politiska verksamhetens budget, samt
att uppdra till förvaltningen att planera för ett fullskaligt införande av läsplattor för
den politiska organisationen inför 2016.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2015:51
§ 27
Information om remiss funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell
och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.
Förslaget till funktionellt prioriterat vägnät är framtaget av Trafikverket i dialog med
länsplaneupprättarnas tjänstemän. För Orust del har väg 160 pekats ut som
prioriterad vägsträcka.
I Västra Götalands län har en remiss om funktionellt prioriterat vägnät skickats till
Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och den regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Kommunalförbunden ansvarar för utskick till sina
respektive kommuner. Orust kommun har mottagit remissen från Fyrbodals
kommunalförbund och yttrat sig på förslaget till kommunalförbundet 2015-01-13, se
bilaga. Kommunalförbunden sammanställer remissvar inom sitt geografiska
verksamhetsområde och skickar vidare till Västra Götalandsregionen. Västra
Götalandsregionen skickar därefter remissvar till Trafikverket.
Utöver väg 160 bedömer förvaltningen - i samråd med kommunstyrelsens presidium
- att ytterligare tre vägsträckor bör tas med i det funktionellt prioriterade vägnätet, se
bilagt yttrande.
Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse från Förvaltningsområde samhällsutveckling daterad, 2015-01-13
Förslag till yttrande från Orust kommun, daterat 2015-01-12
__________
Arbetsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:80

§ 28
Kustzonsplanering i södra Bohuslän.
En representant från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) informerar om
en förstudie om mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och
Uddevalla, som startade september 2014.
Förstudien är både ett led i arbetet med GR:s grön- och blåstruktur och ett resultat
av en önskan från nationellt och regionalt håll om kommunernas samordning i frågan
om kust- och havsplanering. Åtta kustkommuner ingår i förstudien: Orust,
Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.
Studien finansieras av Västra Götalandsregionen och i styrgruppen ingår även
Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Business Region Göteborg. Målet med
förstudien är att formulera förslag för hur ett samarbete kring mellankommunal
kustplanering i de ingående kommunerna kan utvecklas och fördjupas med avseende
på:
• Temaområden, prioriterade frågeställningar (ex. besöksnäring, båtliv,
muddertippningsplatser, vattenbruk, boende i kustzonen, V/A…)
• Organisering av en fortsatt process
• Finansiering av en fortsatt process
• Kopplingen till den nationella havsplaneprocessen
• Utvecklingen av GR:s strukturbild
Dialogmöten har hållits med alla de ingående kustkommunerna samt med en rad
andra relevanta aktörer. GR vill informera om arbetet med förstudien, hur uppdraget
ser ut och lyssna in Kommunstyrelsen Orusts inspel på det fortsatta arbetet. Vad
gäller prioriterade fokusområden såväl som organisering och finansiering av den
fortsatta processen.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet att organisera det fortsatta politiska arbetet med den
mellankommunala kustzonplaneringen för kommunens del, och
att skicka förtroendevalda representanter från Orust kommun till
Göteborgsregionens möte med tjänstemän och förtroendevalda den 27 februari,
samt
att lägga informationen till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunchef
Omställningskontoret
KS/2014:1859
§ 29
Erbjudande om att delta i projekt Omställningskontoret+ under 2015
Trollhättans Stad sände den 5 december ett erbjudande till kommunen att delta i
projektet Omställningskontoret+ för 2015.
Omställningskontoret+ har drivits under åren 2012-2014 efter SAAB:s konkurs,
med ett antal utvecklingsinsatser för företag i kommunerna i Fyrbodals
kommunalförbund samt även för Grästorp, Lilla Edet, Essunga och Vara
kommuner. Totalt 18 kommuner.
Trollhättans Stad kommer att fortsätta driva vissa delar av projektet
Omställningskontoret+ under 2015. Delprojekten är etableringsservice Position Väst,
ägarskifte Micro samt finansieringsrådgivning. Projektet finansieras av Västra
Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans Stad.
Syftet med projektet är att bevara och öka antalet arbetstillfällen samt bidra till ett
differentierat näringsliv.
Orust kommun är positiva till att samverka kring frågor som gäller
näringslivsutveckling, som kan innebära en positiv utveckling för branscher eller
enskilda företag.
Projekttiden omfattar år 2015, och finns behov av en fortsättning av några delprojekt
därefter, bör dessa efter projekttidens utgång på ett naturligt sätt överföras till
kommunalförbundet Fyrbodal, där övriga gemensamma näringslivsprojekt bedrivs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-01-12
_________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Orust kommun deltar i projektet Omställningskontoret+ under år 2015.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunsekreterare
KS/2014:1762
§ 30
Upphävande av Kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 § 14 Val av 1 ledamot
och 1 ersättare i styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola för perioden 2015-2018
Kommunstyrelsens beslutade 2015-01-07 § 14 att nominera Kristina Svensson och
Veronica Almroth till ledamot och ersättare.
Enligt den nya ordningen utgår gymnasieskolan inom Fyrbodals kommunalförbund.
Utöver det fastsäller den nya ordningen att direktionen beslutar vilka förtroendevalda
som ska sitta i dess beredningar.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva beslut taget på kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-07 § 14, då
gymnasieskolan i Fyrbodals kommunalförbund har avvecklats.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunsekreterare
KS/2014:1763
§ 31
Upphävande av Kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 § 15 Val av 1
representant till Fyrbodals infrastrukturberedning för perioden 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 § 15 att nominera Kerstin Gadde (S) till
representant.
Enligt den nya ordningen utgår infrastrukturberedningen inom Fyrbodals
kommunalförbund. Utöver det fastsäller den nya ordningen att direktionen beslutar
vilka förtroendevalda som ska sitta i dess beredningar.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva beslut taget på kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-07 § 15, då
infrastrukturberedningen i Fyrbodals kommunalförbund har avvecklats.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:57

§ 32
Information Fyrbodals kommunalförbund
Ordföranden i utskottet för lärande informerar om att Fyrbodals kommunalförbund
firar 10-årsjubileum den 12 februari.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 33
Ordföranden informerar
Ordföranden informerar om
• Den lokala utbildningsdagen för politiker som hålls den 29 januari
• Projektet 8-fjordar
• SOLTAK AB
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 34
Anmälan av inkomna skrivelser
Externt
Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige
Sveriges kommuner och Landsting Cirkulär 14:57
KS/2015:90
Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015.
Sveriges kommuner och Landsting, meddelande från styrelsen nr 8
KS/2014:1875
Redovisningsfrågor 2014 och 2015
Sveriges kommuner och Landsting Cirkulär 14:61
KS/2014:1874
God revisionssed i kommunal verksamhet
Sveriges kommuner och landsting
KS/2014:1868
Förordnande av borgerliga vigselförrättare
Beslut från Länsstyrelsen
KS/2014:52, KS/2015:6, KS/2014:1733, KS/2015:7
Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn
Länsstyrelsen
KS/2014:40
Bostadsmarknadsenkäten 2015
Länsstyrelsen
KS/2015:91
Protokoll från SOLTAK AB 2014-09-26
KS/2014:452
Information om patientlagen
Sveriges kommuner och Landsting Cirkulär 14:33
KS/2015:100
Värdesäkring av ersättare som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som
inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
Sveriges kommuner och Landsting Cirkulär 14:54, PACTA
KS/2015:101
Rapport om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt detaljhandel enligt
tobakslagen
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad
KS/2015:102

Orust kommun

Kommunstyrelsen
_________
Anmälan lägg till handlingarna
_________
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KS/2015:76

§ 35
Redovisning av beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade i kommunstyrelsens utskott
KSAU
2015-01-21
KSUO
2015-01-19
Ekonomi
Borgensåtagande i Stiftelsen Orustbostäder
KS Del/2015:17, KS/2015:41
Enligt förteckning Dellista 043,045 Ekonomi 2015-01-19
Nyupplåning 2014
KS Del: 2014:575, KS/2014:1786
Enligt förteckning Dellista 043,045 Ekonomi 2015-01-19
Arrende
Beslut om arrende enligt förteckning Dellista 261,253, 282 Arrende 2015-01-19
Skolskjuts/busskort
Beslut om skolskjuts enligt förteckning Dellista 623 Skolskjuts 2015-01-19
Alkoholtillstånd
Beslut om alkoholtillstånd enligt förteckning Dellista 340 2015-01-19
Parkeringstillstånd
Beslut om skolskjuts enligt förteckning Dellista 623 Skolskjuts 2015-01-19
___________
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:77

§ 36
Redovisning av beslut fattade med stöd av delegeringsordning antagen av
Kommunstyrelsen 2014-01-30 § 26 - Sekretess
Beslutsunderlag delades ut på sammanträde enligt förteckning 2015-01-28, redovisas
i särskilt protokoll.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av Förvaltningsområde omsorgs delegeringsbeslut enligt
förteckning daterad 2015-01-28 , redovisas i särskilt protokoll från sammanträde
2015-01-28 § 1.
_______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:79

§ 37
Utskottet för omsorg - Personärende 2015 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll från kommunstyrelsens sammanträde
2015-01-28 § 2.
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 38
Utskottet för omsorg- Personärende 2015- Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll från kommunstyrelsens sammanträde
2015-01-28 § 3
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 39
Utskottet för omsorg - Personärende 2015 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll. från kommunstyrelsens sammanträde
2015-01-28 § 4
__________

