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7
8
9
10

Kerstin Gadde (S)
Bertil Olsson (S)
Sirko Witte (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Bo Nordberg (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Bengt Torstensson (S)
Eva Skoglund (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)
Ulla Buhr (S)
Johan Eriksson (S)
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x
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x
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Avst

x
x

x

x
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x
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För Kerstin Gadde
För Alexander Hutter
För Catharina
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Reine Johansson (S)
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Lisbeth Arff (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Mats Överfjord (M)
Martha Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M)
Bodil Näslund (M)
Martin Göransson (M)
Veronica Almroth (L)
Claes Nordevik (L)
Ulf Sjölinder (L)
Solweig Lewin (L)
Désirée Gullbrandz (L)
Jan Gustavsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Catharina Eriksson (L)
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x

x
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x
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x
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x
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x
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§§62-64 kl 18:00-19:00
§§62-64 kl 18:00-19:00
För Mats Överfjord

x
x
x

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Inga Göransson (C)
Birthe Hellman (C)
Daniel Peterson (C)
Thomas Asker (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Arne Johansson (C)

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)

x
x
x

x

x

x

x

För Veronica Almroth

För Inga Göransson
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KF § 71 1:a
Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Christian Hansen (SD)
Sandra Hallenberg (SD)
Fredrik Stengavel (SD)
Vakant

Närv

36
37

Michael Relfsson (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Raymond Johansson (OB)
Anders Wingård (FO)

x
x

x
x

x
x

38

Lena Janson (V)
Anders Tenghede (V)
Sickan Johansson (V)
Vakant

x

x

x

x

x

x

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)
Christer Persson (KD)

41

Bengt Olsson (OP)
Aina Gunnarsson (OP)
Christina Kobel (OP)
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x
x

Ja

Nej

Avst
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Nr
32
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4

Ja

x
x

Nej

x
x
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KF §
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Nej

Anmärkning
Avst
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§ 62
Välfärdsredovisning 2016
Folkhälsostrateg Anna Sandberg presenterar Välfärdsredovisningen.
Informationen läggs till handlingarna.
___________
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§ 63
Revisionen informerar
Revisionen informerar om deras arbete.
Informationen läggs till handlingarna.
___________
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Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 64
KS §47 Prognosrapport februari 2017
Dnr KS/2017:354
Kommunstyrelsefövaltningens stab har upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport
per sista april med helårsprognos. Rapporten beskriver periodens verksamhet och
händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet är positivt och uppgår till +7,2 mkr, vilket kan jämföras med 2016 då
resultatet uppgick till -3,4 mkr. Budgeterat resultat till och med april var till -1.5 mkr.
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana de förvaltningsområden och verksamheter som uppvisar negativ
budgetavvikelse att vita åtgärder, samt
att föreslå till kommunfullmäktige att lägga rapporten uppföljning och helårsprognos
per april 2017 till handlingarna.
_____________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten uppföljning och helårsprognos per april 2017 till handlingarna.
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 65
Antagande av ny styrmodell
Dnr KS/2016:2022
Kommunens nuvarande modell beslutades av kommunfullmäktige 2009-02-26 § 21
(KS/2008:1552). Styrmodellen utgår från balanserad styrning med balanserade
styrkort som uppföljningsmodell.
Hösten 2016 utarbetades ett förslag till ny styrmodell från år 2018 och framåt på
uppdrag av kommunchefen. Målet med en ny styrmodell är att ha en enkel och tydlig
modell. Såväl invånare, som medarbetare, chefer och förtroendevalda ska förstå hur
hela kommunens styrning och ledning fungerar.
Förslaget till ny styrmodell utgår från Måsekärs gamla fyr. Fyren ska illustrera
styrmodellens uppgift att hålla samman styrningen av kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Förslag till ny styrmodell från och med år 2018 och framåt, upprättad av
kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-28.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny styrmodell från och med år 2018 och framåt, och
att tidigare beslut om styrmodell beslutad av kommunfullmäktige 2009-02-26 § 21
upphävs.
________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till:
OKFS
Ekonomi chef
Kommunchef
Kanslichef
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 66
Godkännande av marköverlåtelse genom fastighetsreglering till MorlandaSlätthult 2:78 (Sweden Pelagic Ellös AB)
Dnr KS/2015:1968
Den 17 november 2015 inkom en förfrågan från Fiskberedning Paul Mattsson AB,
numera Sweden Pelagic Ellös AB, om att förvärva del av kommunens fastighet
Morlanda-Slätthult 1:29 i anslutning till deras fastighet Morlanda-Slätthult 2:78.
Företaget vill förvärva markområdet för att möjliggöra en utbyggnad i samband med
att de vill investera för högre produktionskapacitet. Marken används i dag bl.a. som
upplag för deras verksamhet men detta är inte reglerat genom avtal.
Enligt värdeutlåtande daterat 2016-06-22 har markområdet ett bedömt
marknadsvärde om 1 400 000 kronor. Värderingen innefattar två hangarbyggnader
inom markområdet, övriga byggnader ägs av företaget. Förvaltningen gör
bedömningen att det är lämpligt att försälja marken till företaget till bedömt
marknadsvärde. För att säkerställa åtkomsten till de bergrum som idag hyrs ut till
företaget har ett tilläggsavtal till Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering
tecknats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-04-12
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering 2016-12-20
Tilläggsavtal till Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering 2017-04-12
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering med tilläggsavtal
mellan fastigheten Morlanda-Slätthult 1:29 och Morlanda-Slätthult 2:78, under
förutsättning av klargörande med eventuell justering av gränsdragning framför
bergrum sker.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
__________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 67
Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
Dnr KS/2017:758
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2016 beslutat föreslå
ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas
fullmäktige. Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera
förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som gäller för
ordföranden för förbundet.
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund föreslår medlemskommunernas
fullmäktigeförsamlingar att godkänna ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals
kommunalförbund. Den nya förbundsordningen gäller när samtliga
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar och förbundsdirektionen har antagit
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-24
Bilaga 1
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ny förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 68
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2016
samt beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2017:960
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret
2016.
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund har i revisionsberättelsen tillstyrkt att
årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Enligt Kommunallagen ska alla medlemskommuner i ett kommunalförbund med
direktion i sitt fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2016 med bilagor.
Revisionsberättelse 2017-03-27
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2016, samt
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 69
Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2017:764
Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam
offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor.
Detta ska Tolkförmedling Väst uppnå genom att höja kvaliteten, rättssäkerheten, öka
tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-16 § 145 att godkänna Orust kommuns
medlemskap i Tolkförmedling Väst samt att fördelningen av kostnaderna för
medlemskapet ska göras i budgetarbetet 2016.
Medlemmar i Tolkförmedling Väst ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-02
Tolkförmedling Västs årsredovisning 2016
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016, samt
att bevilja Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2016.
________
Ulf Sjölinder (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
________
Bertil Olsson (S) och Ulf Sjölinder (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Tolkförmedlingen Väst
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 70
Ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende tillsynsansvar enligt lag
om e-cigaretter
Dnr KS/2017:781
I proposition 2016/17:132 föreslås införande av en ny lag om e-cigaretter.
Kommunen föreslås utöva tillsyn enligt lagen.
Kommunfullmäktige behöver därmed utse ansvarig nämnd för tillsynen. Inom
förvaltningen kommer därefter den operativa tillsynen läggas ut till handläggare.
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i reglemente för kommunstyrelsen i § 7 p.2 ändra nuvarande lydelse till
”Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt alkohollagen och tobakslagen samt lag
om e-cigaretter, fullgör kommunens uppgifter enligt dessa lagar”
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
OKFS
Kanslichef
Alkoholhandläggare
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 71
Antagande av regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar med specifikation
Dnr KS/2016:1564,KS/2017:67
2016-08-11, § 78 fastställde kommunfullmäktige rambudgeten för 2017. Beslutet
innehöll en ramminskning av anslaget till verksamheten för föreningsstöd om 1,6
miljoner kronor. Som en följd av den minskade ramen har samtliga tillhörande
regelverk för bidrag och avgifter anpassats därefter:
-Antagande av nya Avgifter för hyra av idrottslokaler, kommunfullmäktige 170209, §
3
-Antagande av Regler för föreningsstöd, kommunfullmäktige 170209, § 4
Regelverket för Avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar
behandlades i kommunfullmäktige 2017-03-09, § 19 med beslut
-att återremittera ärendet för att få den helhetsbild av vad beslutet ger för
möjligheter, och konsekvenser för föreningar och deras medlemmar.
Gjorda anpassningar till årets budget har haft sin utgångspunkt i
likställighetsprincipen. Föreningarna ska erhålla mer likställda stödmöjligheter,
oberoende av om det äger egen anläggning/verksamhetslokal eller om de bedriver
verksamhet i kommunägd lokal. Fram till år 2016 har föreningar som ägt sin egen
lokal kunnat söka en bidragsprocent för vissa driftskostnader, medan föreningar som
bedrivit verksamheten i kommunägd lokal fått motsvarande kostnader (hyra, el, va)
helt täckta (100 %) av kommunen.
De verksamhetsmedel som finns har reducerats på så sätt att föreningarna, oavsett
typ, fr.o.m 2017 får minskat anslagsram. Beroende på hur många som söker,
anpassas stödbeloppet och erhållen bidragsprocent till budgetramen. På grund av
begränsade medel har stödnivån som erhållits sällan varit maxnivå, undantaget de
fyra föreningar som haft full kostnadstäckning.
Nu föreslagna Regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar fördelar möjligheten till avsatta föreningsstödsmedel mer jämlikt mellan
olika föreningar. Oavsett om föreningen äger, hyr extern eller verkar i kommunens
lokaler så ges de möjlighet till att ansöka om driftsbidrag hos kommunen baserat på
sina verkligt redovisade kostnader. Modellen skapar incitament för att hålla nere
driftskostnaderna och samtidigt värna miljön, vilket inte minst är viktigt utifrån Orust
kommuns inriktningsbeslut om Energi- och klimatneutralt. Lägre kostnad, som
bidragsunderlag från föreningarna, ger högre bidragsprocent och potten
verksamhetsmedel för föreningsbidraget räcker till mer.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-18
Regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar, 201701-09
Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler, antagna KF170209, § 3
Regler för föreningsstöd, antagna KF 170209, § 3
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Regler och avgifter för uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar, daterad 2017-01-19.
__________
Christer Hellekant (MP) och Elsie-Marie Östling (S) yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Veronica Almroth (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens
förslag till regler och avgifter för uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar, daterade 2016-11-14.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Veronica Almroth (L) för liberalerna och Anders Arnell (M) för moderaterna
reserverar sig mot beslutet.
________
Sirko Witte (S) och Kristina Svensson (MP) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Lars Larsson (C), Els-Marie Östling (S) och Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens
förslag till regler och avgifter för uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar, daterade 2016-11-14.
Ulla Buhr (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till regler och
avgifter för uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar med ändring av
att berörda föreningar ska betala 10% och inte 20 % i avgift.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Ordförande förklarar kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs.
Ordförande förklarar Anders Arnells förslag antaget som motförslag i omröstningen.
Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för Anders Arnells förslag röstar ja.
”Den som röstar för Ulla Buhrs förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 2 nej-röster samt 20 avstår.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anta Anders Arnells förslag som
motförslag i huvudomröstningen.
Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja.
”Den som röstar för Anders Arnells förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 11 nej-röster samt 3 avstår.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
OKFS
____________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 72
KS §74 Svar på motion om införande av demenssköterska och demensteam
Dnr KS/2017:255
Ulla Buhr (S) föreslår i motion daterad 2016-03-03 kommunfullmäktige besluta att
Orust kommun utvecklar demensvården med demenssköterska och demensteam
utbildar personal till hemtjänsten, korttidsboende och äldreboende.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2017
___________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017
att anse motionen därmed besvara.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017
anse motionen besvarad.
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 73
KS §75 Svar på motion om bistånd för mat till äldre
Dnr KS/2016:1866
Solweig Lewin (L) föreslår i motion daterad 2016-11-17 kommunfullmäktige besluta
att biståndet för mat till de äldre i större utsträckning än idag anpassas till varje
enskild individ.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse datera 22 mars 2017
__________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 22 mars 2017
att anse motionen därmed besvarad
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 22 mars 2017
anse motionen besvarad.
___________
Solweig Lewin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 74
KS §77 Svar på motion angående införande av central vikariepool för
förvaltningsområde lärande och omsorg
Dnr KS/2017:198
Veronica Almroth (L) föreslår i en motion daterad 2017-02-02 att en utredning
tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om hur en central vikariepool
med tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och omsorg ska kunna
införas så snart som möjligt, samt att en utvärdering av kvalitetseffekter och
kostnader görs ett år efter att systemet införts.
Veronica Almroth (L) ställer fråga kring kvalitet, bemanning och kontinuitet som
motionen belyser. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger svar och förtydligande
information.
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till motionen.
Utskottet för lärandets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att pågående arbete inom Förvaltningsområde Lärande motsvarar intentionerna i
motionen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att då pågående arbete inom förvaltningsområde lärande motsvarar intentionerna i
motionen, och att det med anledning av läget av det pågående förändringsarbetet
inom förvaltningsområde omsorg inte är aktuellt med införande av en central
vikariepool för förvaltningsområde omsorg och lärande, samt
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorg och lärandes gemensamma
skrivelse daterad 2017-03-29 anse motionen vara besvarad.
__________
Veronica Almroth (L) med instämmande av Eva Skoglund (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast utreda hur en
central vikariepool med tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och
omsorg ska kunna införas så snart som möjligt, samt att en utvärdering av
kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att systemet införts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för omsorgs förslag.
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 75
Svar på motion om Science Park i Hogen
Dnr KS/2016:1388
Anders Arnell (M), förslår i motion 2016-08-15, kommunfullmäktige besluta att
förändra inriktningen på
Hogens industriområde till en Science Park, med uppdra till kommunstyrelsen att
genomföra detta; medel att utgå av kommunstyrelsens anslag till förfogande.
___________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att förvaltningen påbörjat ett utredningsarbete i frågan, anse
motionen besvarad.
_______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
___________
Anders Arnell (M) och Sven Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 76
Motion om handlingsplan för anpassning av omsorgsverksamheten
Dnr KS/2017:600
Solweig Lewin (L) och Anders Arnell (M) föreslår i motion daterad 2017-04-04
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att arbeta
fram en handlingsplan för det fortsätta arbetet med att anpassa
omsorgsverksamheten till en rimlig budget för 2018 med medborgarnas intresse i
fokus, samt att den handlingsplanen antas i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
så att samtliga partier står bakom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-26
Motion om handlingsplan för anpassning av omsorgsverksamheterna, daterad 201704-04
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26 anse motionen besvarad,
samt att kommunstyrelsen utsett en ekonomisk styrgrupp som i nära samarbete med
förvaltningsområdeschef och ekonom för verksamhet omsorg följa det pågående
arbetet med åtgärder och handlingsplan, och
att lyfta de förslag och åtgärder som i närtid ger ekonomiska effekter på det
prognostiserade underskottet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 77
Medborgarförslag om konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
Dnr KS/2017:547
Ett medborgarförslag har kommit in om konstverket vikingaskepp på Henåns torg.
Förslagsställaren anser att man behandlar konstverket på Henåns torg illa föreslår
denne att man flyttar konstverket till parken vid Henåns hamn eller till Svanesund
utanför Eklunden eller Svanesunds badplats.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till
kommunstyrelsen

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 78
Medborgarförslag angående bostadssituationen på Orust
Ett medborgarförslag angående Bostadssituationen på Orust, Det gäller för
ungdomar, som önskar lämna föräldrahemmet och icke minst för nyanlända och
flyktingar. Tillgång till bostäder ger fler Orustbor och bidrar till kommunens vision
om ökat invånarantal och öns utveckling. Förslag är att ge representanter i Orust
sparbanks huvudmannafunktion i uppdrag att verka för att Orust sparbank använder
en del av sina vinstmedel för att öka bostadsbyggandet på Orust.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25
2017-06-08

§ 79
Immigration på Orust
Ett medborgarförslag angående immigration till Orust har inkommit. När det gäller
immigration är berättelserna glesa, för att inte äga obefintliga För oss Orustbor finns
ett stort behov av att analysera och förstå dagens processer och problem. Förslag är
att intervjua nykomlingar tex hur de tror de kan finna sig tillrätta och vad hoppas det
på.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 80
Fyllnadsval av ersättare i Framtidsgruppen för tiden fram till 2018-12-31
Johan Söderpalm (MP) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-05-17. Uppdraget som
ersättare i Framtidsgruppen.
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Marie Hedberg (MP)
Krossekärr 744
473 94 Henån

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 81
Fyllnadsval av huvudman i Orust sparbanks bankfullmäktige

Johan Söderpalm (MP) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-05-17. Uppdraget som
Huvudman i Orusts sparbanks bankfullmäktige.
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Martin Reteike (MP)
Rödhakevägen 7
473 33 Henån

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 82
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion från Michael Relfsson (FpO- Införa anställningsstopp Dnr 2017:904
Från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr 2017:1038
Informationen läggs till handlingarna
____________

