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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)
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Ingrid Cassel (M)
Anders Hygrell (M)
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Hans Pettersson (M)
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Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
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Irma Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)
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KS/2015:804
§ 63
Leader södra Bohuslän, strategi 2014-2020
Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling utifrån
en lokal strategi.
Privat, ideell och offentlig sektor i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv,
Öckerö och skärgården i SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad har gemensamt
prioriterat insatser som skall bidra till utveckling i området. Den lokala strategin för
området gäller fram till år 2020.
__________
Totalt har 185 projekt godkänts, varav 85% av projekten lever vidare.
På Orust har drivits:
Stora projekt
15 egna projekt
23 samverkansprojekt
Coola krafter
15 egna delprojekt
2 gemensamma
Entreprenörsutveckling
3 egna delprojekt
4 gemensamma
Ny programperiod för Leader södra Bohuslän 2014-2020 kommer att prioritera
• Besöksnäring
• Lokal mat
• Lokal service; tillgänglighet och delaktighet
• Miljöeffektivisering
• Landsbygdsfond, regionalfond och socialfond
__________
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KS/2015:187
§ 64
Revisionen informerar
Revisionens ordförande informerade om det löpande arbetet, som bland annat
omfattat
•

studiebesök hos Statsrevisionen i Göteborg

•

uppdrag för förvaltningen Omsorg att se över fakturering samt arkivering i
Pro Capita

•

fortsatt revision av hela kommunstyrelsen

__________
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KS/2015:188
§ 65
Interpellationer / Frågor
Inga frågor eller interpellationer fanns till dagens möte.
__________
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KS/2015:435
§ 66
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2014
Personalenheten informerar om upprättat förslag till arbetsmiljö- och
personalbokslut för år 2014.
Under 2014 genomfördes en hel del insatser inom arbetsmiljöområdet. Ett arbete
påbörjades med att införa ett nytt system för att digitalisera hanteringen av
skyddsronder och arbetsskador. Ett projekt att arbeta med kommunens varumärke
d.v.s Employer branding har också inletts i syfte att förbättra synen på Orust
kommun och på så vis även förbättra trivsel och hälsa. Det har genomförts flera
utbildningar inom såväl psykisk som fysisk arbetsmiljö och samtliga chefer och
arbetsplatsombud har fått utbildning i samverkansavtalet.
Kommunens chefer har också fått utbildning i utvecklande ledarskap som utan
tvekan kommer att ge effekter i en bättre arbetsmiljö och en ökad trivsel. Under 2014
skickades för första gången ut en enkät till alla som avslutat sin anställning på egen
begäran. Tyvärr ökade sjukfrånvaron något med detta är en trend som man även ser i
resten av landet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-03-23
Arbetsmiljö- och bokslut 2014
_________
Ingrid Cassel (M) och Veronica Almroth (FP) föreslår arbetsutskottet besluta att ge
kommunchefen i uppdrag att se över behovet av timavlönade medarbetare.
Kristina Svenssons (MP) förslag till arbetsutskottet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat arbetsmiljö- och personalbokslut för 2014.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner Kristina
Svenssons förslag antaget.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat arbetsmiljö- och personalbokslut för 2014.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, Veronica Almroth, reserverar sig till
förmån för eget förslag.
_________
Ingrid Cassel (M), med instämmande av Veronica Almroth (FP), föreslår
kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag att se över behovet av
timavlönade medarbetare.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda och finner att
kommunstyrelsen bifallet arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat arbetsmiljö- och personalbokslut för 2014

Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

_____________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat arbetsmiljö- och personalbokslut för 2014
___________
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KS/2015:479
§ 67
Upplösning av kommunen förvaltade stiftelser (donationer)
Orust kommun förvaltar idag åtta stiftelser. Stiftelserna togs emot med tacksamhet för
många år sedan. Den äldsta stiftelsen är från 1928 och den senast mottagna från 1976.

Beslut togs att 90% av ränteintäkterna skulle delas ut och resterande ränta 10% skulle
föras till kapitalet.

Syftet med upplösningen är att stiftelserna bör få nyttja även kapitalet för utdelning. Då
tillgodoses donatorernas avsikt på ett bättre och mer ansvarsfullt sätt. I och med det
låga ränteläget och nya kostnader samt administration, som påförs stiftelserna, kommer
utdelningen att delvis upphöra helt för vissa stiftelser. Kapitalet kommer att gröpas ur av
olika avgifter, istället för utdelning enligt donatorns önskan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-03-26.
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

att ansöka hos Länsstyrelsen respektive Kammarkollegiet om upplösning av
stiftelser förvaltade av Orust kommun, samt
att utdelning av stiftelsernas kapital sker enligt Företeckning över förvaltade
stiftelser, daterad 2015-03-26
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Orust kommun
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enligt arbetsutskottets förslag.

__________
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att undanta Anders Karlsson
i Vasshagens donationsfond från upplösning.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner Anders Arnells
förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att ansöka hos Länsstyrelsen respektive Kammarkollegiet om upplösning av
stiftelser förvaltade av Orust kommun, med uteslutande av Anders Karlsson i
Vasshagens dontationsfond, samt
att utdelning av stiftelsernas kapital sker enligt Företeckning över förvaltade
stiftelser, daterad 2015-03-26
___________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2015-06-11

KS/2015:500
§ 68
Godkännande av Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Färgeland,
Uddevalla och Orust samt Norra Bohuslän samt beviljande av ansvarsfrihet
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda har upprättat en
årsredovisning som har inkommit till Orust kommun.
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust och Färgelanda samt regionfullmäktige ska
under 2015 besluta om styrelseledamöternas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Beslutsunderlag
Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2013
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda år
2014
PM Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2014– Samordningsförbundet
Uddevalla, Orust och Färgelanda
Bilaga 1: Statistik tillhörande verksamhetsberättelse 2014
Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde
Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde
_________
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2014 för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust
och Färgelanda och lägga den till handlingarna, samt
att för Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och enskilda ledamöter i
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen 2014 för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust
och Färgelanda och lägga den till handlingarna, samt
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att för Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och enskilda ledamöter i
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

Bertil Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

_________
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KS/2015:333
§ 69
Uppföljning och helårsprognos april 2015
Ekonomichefen informerar om bland annat det ekonomiska utfallet för kommunen
per april månad 2015, uppnåelse av finansiella mål, villkoren hos KommunInvest och
investeringsutgifter (korrigering och flytt av investeringar).
Det är första året som en prognos ges utifrån en periodiserad budget. Utfallet för
kommunen per april månad visar på ett resultat med minus 6,2 miljoner kronor.
Prognos på helårsbasis visar på ett överskott med 8,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Prognosrapport april 2015
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, inklusive bilaga om prioritering
av investeringar
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att omfördela 1,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande för
att täcka merkostnader för att Henåns skola inte är i bruk.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till åtgärder för att få ekonomi i balans 2015 och framåt beslutade av
kommunstyrelsen, godkänna den ekonomiska rapporten med uppföljning och
helårsprognos per april 2015, och
att flytta fram eller prioritera bort investeringar enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 för
att inte överskrida den budgeterade investeringsnivån på 230 miljoner kronor 2015.
__________
Ekonomichefen informerar om att det finns en negativ avvikelse mot budget
med 20,8 mkr i investeringsprognosen. Verksamheterna har haft i uppdrag att se
över betalningsplanerna i befintliga investeringsprojekt samt se över möjligheten
att prioritera bort eller flytta fram investeringar till år 2016. Följande förslag,
enligt bilaga 1 med en summa av totalt 20 800 tkr, har upprättats av
kommunstyrelse-förvaltningen:
Investeringsutgifter som flyttas från 2015 till 2016 (tkr)
(Del av planerad investeringsutgift flyttas)
Ombyggnad av entré, reception och förvaltningsområde omsorg

2 000

Orust kommun
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Översvämningsåtgärder i Henåns centrum
Allmänna P-platser Tuvesvik
VA-ledning Henån-Slussen
Åtgärder Henåns skola
Summa

250
100
2 000
9 890
14 240

(Hela den planerade investeringsutgiften 2015 flyttas till 2016)
Varekils skola, åtgärder trafiksituationen
Personalutrymme Tuvesvik
Reservkraftverk till Kårehogens vattenverk 1
Åtgärder hamn och kaj i Ellös
Räddningsfordon
Summa

500
500
1 000
500
1 100
3 600

Investeringsutgifter som prioriteras bort (tkr)
Mindre investeringar för staben
Mindre investeringar för omsorgen
Mindre investeringar för lärande
Mindre investeringar för samhällsutveckling
Summa

500
250
400
250
1 400

Investeringsutgifter som korrigeras
Ombyggnad Ängås skola (projektkostnaden beräknas bli lägre)
Uppgradering av gemensamma kontorsprogram
Summa

1 000
560
1 560

Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ingrid Cassel (M), med instämmande av Veronica Almroth (FP), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag med ändringen att ombyggnad av entré, reception och
förvaltningsområde omsorg ersätts av köp av verksamhetslokal för båtbygg
under rubriken ”Investeringsutgifter som flyttas från 2015 till 2016”, med
hänvisning till skrivelse från Arbetsmiljöverket.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att omfördela 1,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande
för att täcka merkostnader för att Henåns skola inte är i bruk.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att med hänsyn till åtgärder för att få ekonomi i balans 2015 och framåt
beslutade av kommunstyrelsen, godkänna den ekonomiska rapporten med
uppföljning och helårsprognos per april 2015, och
att flytta fram eller prioritera bort investeringar enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1
för att inte överskrida den budgeterade investeringsnivån på 230 miljoner kronor
2015.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________
Ingrid Cassel (M), med instämmande av Veronica Almroth (FP), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag med ändringen att ombyggnad av entré, reception och
förvaltningsområde omsorg ersätts av köp av verksamhetslokal för båtbygg
under rubriken ”Investeringsutgifter som flyttas från 2015 till 2016”, med
hänvisning till skrivelse från Arbetsmiljöverket samt att projektering av hamn och
kaj i Ellös kvarligger under 2015.
Inga Göransson (C) och Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda förslagen och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Kommunstyrelsens förslag = Ja, Ingrid Cassels förslag = Nej.
Vid omröstningen lämnas 23 ja, 13 nej samt 4 avstår. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till åtgärder för att få ekonomi i balans 2015 och framåt
beslutade av kommunstyrelsen, godkänna den ekonomiska rapporten med
uppföljning och helårsprognos per april 2015, och
att flytta fram eller prioritera bort investeringar enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1
för att inte överskrida den budgeterade investeringsnivån på 230 miljoner kronor
2015.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
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KS/2015:44
§ 70
Budget 2016 med plan för 2017 och 2018
Den politiska ledningen har upprättat ett budgetförslag för 2016 med plan för 2017 och
2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2015-05-04
Förslag till budget 2016 med plan för 2017 och 2018, upprättad av den politiska
ledningen 2015-05-04
__________

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2016 med plan för 2017
och 2018, och

att fastställa de finansiella målen för år 2016, och

att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en oförändrad
skattesats jämfört med 2015, och

att fastställa budgetramförändringarna på 16,2 miljoner kronor för nämnder och
förvaltningsområde år 2016 samt preliminärt för 2017 och 2018, och

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela de kommungemensamma
effektiviseringarna, och

Orust kommun
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att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för prisoch löneökningar år 2016 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt, och

att fastställa investeringsbudget för år 2016 samt preliminära investeringsramar för
2017 och 2018, och

att fastställa internräntan till 2,4 %, och

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till 60
miljoner kronor för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet, det vill
säga öka kommunens skulder under år 2016, med högst 60 miljoner kronor, och

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2016, samt

att uppdra till nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som finns
tillgängliga.

Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth avstår från att delta i
kommunstyrelsens förslag till beslut för att återkomma med eget förslag.

Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________
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Kerstin Gadde (S), Sirko Witte (S), Inga Göransson (C), Kristina Svensson (MP)
samt Michael Relfsson (FpO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Veronica Almroth (FP), Kajsa-Karin Andersson (KD), Claes Nordevik (FP samt
Anders Hygrell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt Orustalliansens
budgetförslag.

Fredrik Stengafvel (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
Sverigedemokraternas budgetförslag.

3 förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på samtliga förslag och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2016 med plan för 2017
och 2018, och

att fastställa de finansiella målen för år 2016, och

att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en oförändrad
skattesats jämfört med 2015, och

att fastställa budgetramförändringarna på 16,2 miljoner kronor för nämnder och
förvaltningsområde år 2016 samt preliminärt för 2017 och 2018, och

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela de kommungemensamma
effektiviseringarna, och

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
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lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för prisoch löneökningar år 2016 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt, och

att fastställa investeringsbudget för år 2016 samt preliminära investeringsramar för
2017 och 2018, och

att fastställa internräntan till 2,4 %, och

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till 60
miljoner kronor för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet, det vill
säga öka kommunens skulder under år 2016, med högst 60 miljoner kronor, och

att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2016, samt

att uppdra till nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som finns
tillgängliga.

Orustalliansen genom Ingrid Cassel (M) och Sverigedemokraterna genom Fredrik
Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
__________
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KS/2015:568
§ 71
Antagande av övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem som Orust
kommun arbetar långsiktigt med. Denna övergripande plan syftar till att fastställa
inriktningen för det fortsatta arbetet med våld i nära relationer och hur det behöver
utvecklas under åren 2015- 2018. Planen genomsyras av barnkonventionen artikel 3,
med att barnets bästa skall komma i första rummet. Arbetet är en prioriterad fråga inom
folkhälso- och jämställdhetsarbetet i Orust kommun.

År 2006 togs det fram en kvinnofridsplan på uppdrag av kommunfullmäktige och sedan
dess arbetas det på olika sätt med: förebyggande insatser, att utveckla stöd och hjälp till
de utsatta, både barn och vuxna, samt insatser för våldsutövare.

Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-17 § 14 att uppdra till kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden att – förutom den plan som social omsorgsnämnden
håller på och ta fram- också ta fram handlingsplaner för kvinnofrid för att få en
kommunövergripande plan för kvinnofrid som är knuten till barnkonventionen.

Kommunfullmäktige beslutade 2006-08-31 att lägga planerna till handlingarna samt att
uppdra till de för planerna ansvariga nämnderna att årligen varje höst till
kommunfullmäktige redovisa en uppföljning av planerna.

Folkhälsorådet beslutade 2013-11-29 § 39 att samordnare för våld i nära relationer får i
uppdrag att påbörja revidering av lokal handlingsplan för Kvinnofrid (antagen av KF
2006-08-31) under 2014. Folkhälsorådet beslutade därefter 2015-02-13 § 6 att anta
förslag till övergripande plan mot våld i nära relationer samt att föreslå
Kommunfullmäktige att anta övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018.

Revidering av planen utifrån aktuell lagstiftning samt styrdokument och förskrifter.

Beslutsunderlag

Orust kommun
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Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-07
Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018
Folkhälsorådets protokollsutdrag, daterat 2015-02-13 § 6
__________
Samordnare Anna Sandberg och verksamhetschef Annika Westlund informerar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att anta övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018.
__________
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KS/2014:1046
§ 72
Köp av verksamhetslokal för båtbyggarutbildning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-09 § 44 att återremittera ärendet för att se
över gymnasieskolans organisation och kostnader i samband med budgetprocessen.
Ärendet om köp av befintlig verksamhetslokal i Henån, för båtbyggarutbildningen
inom Orust gymnasieskola, har tidigare behandlats i utskottet för lärande 2014-08-11,
§ 67 och 2014-09-08, § 78. Utskottet för lärande beslutade 2014-09-08 att Orust
kommun och Orust gymnasieskola ska fortsätta bedriva hantverksprogram med
inriktning båtbygg.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-25, § 253, att ge förvaltningsområde
samhällsutveckling i uppdrag att utreda och ge förslag till de investeringar som krävs
för att genomföra utbildningen.
Förvaltningsområde lärande föreslår köp av fastigheten som Orust Båtbyggarutbildning AB idag äger. Lokalen är en industrilokal på cirka 1 000 m2 och ligger på
mark, vilken ägaren arrenderar av Orust kommun. Sommaren 2013 gjordes en
värdering av lokalen av en opartisk besiktningsman. Av värderingen framgick att
fastigheten vid besiktningstillfället, juni 2013, hade ett värde av cirka 2,4 miljoner +
100 000 kronor.
Utöver priset på fastigheten tillkommer köp av befintlig verksamhetsspecifik
utrustning och inredning som har värderats till sammanlagt 887 000 kronor varav
587 000 kronor är maskiner, verktyg och utrustning som är nödvändig för
utbildningsprogrammet.
Efter utskottet för samhällsutvecklings beslut 2014-12-03, § 178, har fastighetsavdelningen förhandlat om priset på lokalen och tillhörande utrustning med Orust
Båtbyggarutbildning AB. Förhandlingen mellan parterna resulterade i ett sammanlagt
pris om 2 650 000 kronor.
Förvaltningsområdena samhällsutveckling och lärande har samrått i frågan. Lokalens
storlek gör det möjligt att disponera och bygga om så en del av lokalen kan användas
till fritidsgårdsverksamhet. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2015-03-04, §
27, att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att utreda förutsättningar
och kostnader för att inrymma en fritidsgård i del av lokalen.
Inom Orust Gymnasieskola bedrivs sedan lång tid Hantverksprogrammet med
inriktning båtbygg. 2000-09-11 upprättades ett avtal där Orust kommun köper
utbildningsplatser av Orust Båtbyggarutbildning AB. Avtalet innebär att företaget
tillhandahåller lärare, lokaler och material för ett fast pris per elev. Under senare år
har elevantalet minskat och den klausul som reglerar minsta ersättningsnivå har
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Under läsåret 2013/2014 har ordinarie avtal frångåtts till viss del. De båda lärarna har
visstidsanställts av Orust kommun och för lokalerna betalas en fast hyra. Detta har
möjliggjort en betydligt mer flexibel användning av lokaler och personal inom
gymnasium och komvux. Från och med sommaren 2014 är lärarna tillsvidareanställda
av Orust kommun.
Inom Orust Gymnasieskola fanns det i februari månad 38 elever. Av dessa var 6
elever inom Hantverksprogrammet (båtbygg) och 32 elever inom IM (introduktionsprogram). Av dessa 32 läste 6 elever inriktning hantverk (båtbygg). De flesta av Orust
kommuns elever går på gymnasieskolor i andra kommuner. Innevarande läsår är det
510 elever. Inom Komvux fanns det vid samma tidpunkt 170 elever och ytterligare
30 elever inom SFI (svenska för invandrare).
Med regelbundenhet kommer en del av de elever som börjat gymnasieutbildning i
andra kommuner tillbaka till Orust för att de av olika skäl inte klarat studiemiljö eller
resor som studier i andra kommuner inneburit. För dessa hemvändare har det varit
en ambition att kunna hitta lösningar som leder till gymnasieexamen utan
studieavbrott. Detta har varit möjligt att erbjuda genom att den småskaliga
organisationen kunnat göra flexibla samordningar mellan kurser inom komvux och
gymnasieskolan.
Inom IM finns idag möjligheten till en inriktning som heter yrkesintroduktion. Den
innebär att man kombinerar teoretiska studier med praktiskt arbete. Här har möjligheter inom Hantverksprogrammet skapat nya möjligheter till individuella lösningar.
På samma sätt kan utbildningsplatser inom Komvux skapas utifrån flexibla
anpassningar som verksamheten inom hantverksprogrammets lokaler medger.
Budget för hela verksamheten 2015 fördelas på följande sätt.
Totalt 70 000 tkr
Därav:
Köp av gymnasieplatser i annan kommun
Gymnasiet Orust (personal och Hantverksprogrammets lokaler)
(intäkter genom försäljning av platser 342 tkr)
Komvux (inklusive SFIU och Särvux)
Ledning och administration (inklusive hyra och lokalvård)
Elevhälsa

51 683 tkr
4 098 tkr
7 646 tkr
6 158 tkr
562 tkr

Vid försäljning av plats inom gymnasiet är priset 141 110 kr för elev inom
Hantverksprogrammet och 123 600 kr för elev inom IM. Dessa priser ligger i linje
med vad som tillämpas av andra kommuner.
Hela verksamheten inom gymnasium och komvux är relativt liten. Genom samordning mellan verksamheter och genom möjligheten till praktiskt arbete inom
Hantverksprogrammets lokaler har det skapats förutsättningar för ungdomars
utbildning utöver vad varje enskild del i sig erbjuder. Genom ett övertagande av
lokaler för Hantverksprogrammet skapas förutsättningar till att driva och långsiktigt
utveckla verksamheten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-02
Bilaga: Investeringsbudget
Bilaga: Köpeavtal daterat 2015-03-02
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande daterad 2015-05-12.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen, med komplettering
utifrån tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köp av lokal inklusive befintlig utrustning och inredning av Orust
Båtbyggarutbildning AB belägen på del av fastigheten Henån 1:306 till ett belopp
av sammanlagt 2 650 000 kronor, och
att finansiering sker inom investeringsram för 2015, samt
att de tillkommande kostnaderna till följd av investeringen, 265 000 kronor på
helår, kompenseras Förvaltningsområde Lärande med finansiering från pris- och
lönereserven.
Kristina Svensson (MP), med instämmande av Eva Skoglund (S), Bertil Olsson (S),
Alexander Hutter (S), Maria Sörkvist (C), Elsie-Marie Östling (S) och Bengt Olsson
(OP), yrkar bifall till utskottets förslag.
Veronica Almroth (FP), med instämmande av Ingrid Cassel (M), yrkar på avslag till
utskottets förslag med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomiska läge.
Två förslag finns, bifall eller avslag till utskottets förslag. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Omröstning begärs och genomförs.
Den som röstar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag, röstar ja
Den som röstar avslag till utskottet för samhällsutvecklings förslag, röstar nej
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna köp av lokal inklusive befintlig utrustning och inredning av Orust
Båtbyggarutbildning AB belägen på del av fastigheten Henån 1:306 till ett belopp
av sammanlagt 2 650 000 kronor, och
att finansiering sker inom investeringsram för 2015, samt
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att de tillkommande kostnaderna till följd av investeringen, 265 000 kronor på
helår, kompenseras Förvaltningsområde Lärande med finansiering från pris- och
lönereserven.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________
Kristina Svensson (MP), Sirko Witte (S), Alexander Hutter (S), Bengt Olsson (OP),
Michael Relfsson (FpO) samt Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Veronica Almroth (FP) med instämmande av Fredrik Stengafvel (SD), Kajsa-Karin
Andersson (KD), Ingrid Cassel (M) samt Mats Överfjord (M) yrkara på avslag till
kommunstyrelsens förslag med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomiska
läge.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner
kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs och genomförs.
Kommunstyrelsens förslag = ja Orustalliansens förslag = nej
Vid omröstningen lämnas 23 ja-röster och 17 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köp av lokal inklusive befintlig utrustning och inredning av Orust
Båtbyggarutbildning AB belägen på del av fastigheten Henån 1:306 till ett belopp
av sammanlagt 2 650 000 kronor, och
att finansiering sker inom investeringsram för 2015, samt
att de tillkommande kostnaderna till följd av investeringen, 265 000 kronor på
helår, kompenseras Förvaltningsområde Lärande med finansiering från pris- och
lönereserven.
__________
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KS/2015:804
§ 73
Medfinansiering i Leader-Södra Bohuslän 2014-2020
Orust kommun har deltagit i de två senaste Leaderansökningarna. Nu senast under
partnerskapet och programansökan ”Terra et Mare”. Terra et Mare beviljades
Leadermedel och verkade under perioden 2007-2013.

Nu har en möjlighet att söka Leadermedel på nytt, varit utlyst. Samma partnerskap har
ansökt om Leaderfinansiering för ett nytt projekt för den nya perioden 2014-2020.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16, § 14, i ett inriktningsbeslut att medverka i en
sådan ansökan.

Jordbruksverket fördelar totalt 2 miljoner kronor till 48 Leaderområden i Sverige för att
utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning
och nya företag. Leader södra Bohuslän är ett av de områden som blivit prioriterade.

Jordbruksverket har prioriterat Leader södra Bohusläns strategi eftersom de ser att det
finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och
företagandet. Lokala aktörer kommer att kunna söka stöd för utvecklingsprojekt inom
följande insatsområden: besöksnäring, lokal mat, lokal service, tillgänglighet och
delaktighet samt miljöeffektivisering.

Leader södra Bohuslän har fått en total budget på 51 782 697 kronor, som kommer från
dels tre olika fonder: Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond, dels från övrig
offentlig medfinansiering. Av områdets totala budget ska 33 procent, dvs
17 088 290 kronor bestå av övrig offentlig medfinansiering. Enligt förslag från
styrgruppen för den nya programperioden, ska detta finansieras med 16 800 000 kronor
från kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö och SDN
Västra Göteborg, Göteborgs stad (för södra skärgården). 288 290 kronor finansieras av
kvarstående Terra et Mare-finansiering från programperioden 2007-2013.

I skrivelse daterad 2015-04-22 föreslår programmets styrgrupp att Orust kommun fattar
beslut om medfinansiering i projektet.
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__________

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Orust kommun medverkar i Leaderområdet för den nya programperioden och därmed
medfinansiera Leader-Södra Bohuslän med 400 000 kronor per år under perioden 20152020 (sex år); medel till ändamålet finns avsatta i budget.
__________

Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun medverkar i Leaderområdet för den nya programperioden och därmed
medfinansiera Leader-Södra Bohuslän med 400 000 kronor per år under perioden 20152020 (sex år); medel till ändamålet finns avsatta i budget.

Sirko Witte (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

__________
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KS/2015:655
§ 74
Godkännande av fjärrvärmeverksamhetens verksamhets år 2014
Redovisning av fjärrvärmeverksamhet regleras i fjärrvärmelagen (2008:263), i
förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
(EIFS 2010:1). De uppgifter som redovisas ska vara framtagna enligt god
redovisningssed och ge en rättvisande bild av fjärrvärmeverksamheten.
Uppgifter om drift- och affärsförhållanden och en bestyrkt kopia av årsrapporten
och yttrande över granskningen av årsrapporten ska enligt 41 § fjärrvärmelagen ha
inkommit till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets
utgång.
Enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) ska
årsrapporten godkännas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Årsrapport 2014
Förvaltningsområde Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 2015-05-05
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2014.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen att
ge förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling i uppdrag att utreda
fjärrvärmeverksamheten för att få budget i balans.
Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen bifaller Kristina Svenssons förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2014.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2014.
__________
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KS/2015:701
§ 75
Fastställande av kopieringsavgift för kommunförbundet Tolkförmedling i
Väst
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 2013-04-01. Orust kommun är
medlem i kommunalförbundet sedan 2015-01-01.
Av formella skäl behövs beslut från samtliga medlemmarnas
kommunfullmäktige, för att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut
avgift för utlämnande av allmän handling.
Direktionen för Tolkförmedling Väst föreslår i beslut 2015-04-17, § 177
medlemmarnas fullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst tar ut avgifter
för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av
Avgiftsförordning (1992:191).
Beslutsunderlag
Handling Avgiftsförordning
Tjänsteutlåtande Fastställande av avgift
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i
enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).
__________
Bertil Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i
enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).
__________
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KS/2015:941
§ 76
Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige
I skrivelse daterad 2015-05-11 avsäger sig Anders Forsberg uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
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KS/2015:941
§ 77
Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder
I skrivelse daterad 2015-05-11 avsäger sig Anders Forsberg uppdraget som ersättare i
Stiftelsen Orustbostäder.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs och tas upp på kommunfullmäktige i augusti 2015.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36

2015-06-11

KS/2015:941
§ 78
Fyllnadsval av huvudman i Orusts Sparbank
I skrivelse daterad 2015-05-11 avsäger sig Anders Forsberg uppdraget som
huvudman i Orusts Sparbank.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs och tas upp på kommunfullmäktige i augusti 2015.
__________
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KS/2015:574
§ 79
Redovisning av medborgarförslag beslutade av kommunstyrelsen under 2014
Enligt Kommunallagen (KL) kap 5 § 25 får kommunfullmäktige överlåta till styrelsen
eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag. Enligt KL kap. 6 § 27 a ska nämnd som handlägger
medborgarförslag minst en gång om året informera kommunfullmäktige om de
beslut som fattats i ärendena. Nedanstående medborgarförslag har överlämnats från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning och beslut samt beslutats av
kommunstyrelsen under 2014
Inlämnad/Dnr Rubrik
Beslut
2013-04-12
2013:703

Medborgarförslag om
genomförande av en
framtidsenkät inom
samtliga skolors
högstadier

Remiss
Framtidsgruppen

KS 2014-05-28 § 177
att med hänvisning till
framtidsgruppens yttrande
2014-04-01 inte i nuläget
genomföra någon
framtidsenkät, samt
att därför avslå
medborgarförslaget.

2014-06-02
2014:797

Medborgarförslag om
förbud mot tiggeri

Staben

KS 2014-10-30 § 281
att avslå
medborgarförslaget om
förbud mot tiggeri, med
hänvisning till att åtgärden
ligger utanför kommunens
beslutsbefogenheter.

2014-08-15
2014:1231

Medborgarförslag om
Omedelbar reparation
av Edshultshalls
brygga

Remiss KSUS

KS 2014-12-17 § 356

2013-04-16/
2013:715

Medborgarförslag
om översyn av
kommunens
organisation samt
arbetsformer

KC

att med hänvisning till
skrivelse, daterad 201411-19, avslå
medborgarförslaget.
KF 2014-04-10 § 56 att
avslå medborgarförslaget då
det har genomförts och
pågår en rad åtgärder
gällande bland annat
kommunens organisation,
arbetssätt samt ledning och
styrning

Orust kommun
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2013-10-10
2013:1859

2015-06-11
Medborgarförslag
om arrangerande av
informationsmöten
om Internetdroger
och kosttillskott med
mera på Orust
kommuns skolor

KSUL

2014-03-28 KS § 94
att i och med ovanstående
information, anse
medborgarförslaget om
arrangerande av
informationsmöten om
internetdroger och
kosttillskott med mera vid
Orust kommuns skolor vara
besvarat

Förkortningar:
KSUO: kommunstyrelsens utskott för omsorg
KSUS: kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling
KSUL: kommunstyrelsens utskott för lärande
KC: kommunchef
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-04-10
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen av medborgarförslag beslutade av kommunstyrelsen under
2014 till handlingarna.
__________

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen av medborgarförslag beslutade av kommunstyrelsen under
2014 till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2015:572
§ 80
Redovisning av medborgarförslag som ännu inte besvarats
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 37 att kommunstyrelsen skall
informera kommunfullmäktige om de ärenden (medborgarförslag) som inte avgjorts
inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige.
Inlämnad

Ärende

Remitterad till

Status

2013-04-12/
2013:702

Medborgarförslag om
ekonomisk redovisning
av Tuvesvikområdet
Medborgarförslag om
redovisning av
exploateringen av
Hällevik
Medborgarförslag om
strategi för infrastruktur
på Orust
Medborgarförslag om
Matdistribution till äldre

KSUS

Under utredning,

KSUS

Under utredning

KSUS

Under utredning

KSUO/KSUS

Besvarad av KSUO
Beslut KS 2015-03-25 § 80
att anta
Förvaltningsområde
omsorgs skrivelse daterad
2015-01-27 som sitt
yttrande, samt

2013-04-12/
2013:701
2013-08-01/
2013:1313
2014-10-22/
2014:1 598

att överlämna ärendet till
KSUS för vidare beredning.
2015-02-27
2015:341

Medborgarförslag om
djurskyddskrav i den
offentliga
upphandlingen

KSUS

Förkortningar:
KSUO: kommunstyrelsens utskott för omsorg
KSUS: kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling
KSUL: kommunstyrelsens utskott för lärande
Beslutsunderlag

Anmäldes till KF 2015-0312. Till KS för beredning
enligt beslut KF 2015-03-12
§ 31.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40

2015-06-11

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-04-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen av medborgarförslag som ännu inte besvarats till
handlingarna.
__________

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen av medborgarförslag som ännu inte besvarats till
handlingarna.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2014:1370
§ 81
Motion om giftfri kommun
Birthe Hellman, Centerpartiet, föreslår i en motion 2014-09-08 kommunfullmäktige
besluta om att:
· Orust kommun antar ett miljömål om att kommunen skall vara giftfri 2018
· Orust kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga
ämnen kan finnas
· Orust kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen skall vara
giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter
· Orust kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom
de kriterier som Miljöstyrningsrådet/Konkurrensverket anger
· Orust kommun skall agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt
om oss

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kanslienheten att utreda
motionen och lämna förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har berett motionen och inkommit med ett förslag till
beslut till kommunstyrelseförvaltningen, daterat 2015-02-03.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljö- och byggnadsförvaltningen daterad 2015-02-03
Motion daterad 2014-09-04
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Ingrid Cassel (M), med instämmande av Veronica Almroth (FP), föreslår
kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet till Miljö- och
byggnadsförvaltningen med motiveringen att en giftfri miljö ingår som en del av
kommunens arbetsmiljöarbete.
Förslag på återremiss finns. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Inga Göransson (C), med instämmande av Bertil Olsson (S) föreslår
kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta det generella miljömålet
genom att uppdra åt verksamheterna att under 2016 kartlägga förutsättningarna samt
upprätta en konsekvensanalys, och att uppdraget särskilt inriktas mot minskad
förekomst och exponering av miljögifter i verksamheter som rör barns vardag,
utfasning av olämpliga kemikalier, kunskapshöjande åtgärder samt en plan för
hantering av förorenade områden, samt att med hänvisning till beslutade åtgärder
och skrivelse daterad 2015-02-03 anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta det generella miljömålet genom att uppdra åt verksamheterna att under 2016
kartlägga förutsättningarna samt upprätta en konsekvensanalys, och
att uppdraget särskilt inriktas mot minskad förekomst och exponering av miljögifter i
verksamheter som rör barns vardag, utfasning av olämpliga kemikalier,
kunskapshöjande åtgärder samt en plan för hantering av förorenade områden, samt
att med hänvisning till beslutade åtgärder och skrivelse daterad 2015-02-03 anse
motionen besvarad.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth reserverar sig
till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Ingrid Cassel (M)föreslår kommunfullmäktige besluta att återemittera ärendet till
Miljö- och byggnadsförvaltningen med motiveringen att en giftfri miljö ingår som en
del av kommunens arbetsmiljöarbete.
Två förslag till förslag finns. Ordföranden frågar på bägge och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Sverigedemokraterna via Fredrik Stengafvel reserverar sig mot beslutet.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2014:1377
§ 82
Motion om införande av information riktad direkt till ungdomar på Orust
kommuns hemsida
Lotta Husberg, Socialdemokraterna, föreslog i motion daterad 2014-09-10
kommunfullmäktige besluta att Orust kommun utvecklar sin hemsida till att ha
information riktad direkt till yngre invånare där de kan hitta användbar information.

Den 10 september publicerade Orust kommun en helt ny webbplats som är byggd
utifrån ämnesområden. Vi använder en struktur som idag är norm för svenska
kommuner och den bygger på flera års studier om hur människor läser en webbplats.
I enlighet med dessa studier och rekommendationer lämnade vi det gamla sättet att
bygga webbplatser med flera olika ingångar, som till exempel Företagare, Nyinflyttad,
Föräldrar, Äldre och Ungdomar.
Ungdomar hittar de ämnen som berör dem på internet på helt andra sätt idag. Vi har
till exempel social medier för våra fritidsgårdar och för gymnasieskolan där våra unga
får en direkt återkoppling på sina funderingar. Alla skolungdomar i åk 6 blir inbjudna
till fritidsgårdens facebookgrupp. Sedan är man kvar så länge man vill.
Fritidsgårdspersonalen har även haft kontakt med våra ungdomar via ungdomsrådet.
Det stora önskemålet är fler fysiska mötesplatser. Nu öppnas fritidsgården på dagtid
en dag i veckan som ett pilotprojekt för att som är lediga dagtid.
Dagens erfarenheter och undersökningar visar att det inte är optimalt at bygga upp
separata webbplatser för olika målgrupper eftersom det är specifika ämnen som
berör den enskilde personen. Precis som våra erfarenheter och externa
undersökningar visar, uppstår det flera olika problem med sådana webbplatser som
att:
•
•
•

det är ett litet antal besökare, det är ingen som hittar dit
sidorna har ett inaktuellt innehåll, eftersom det krävs resurser för att
underhålla specialsidor
det blir dubbelarbete, dubbla rutiner och ökade kostnader

Om det behövs speciell information för ungdomar på kommunens webbplats, så kan
detta enkelt hanteras i vår ordinarie struktur på hemsidan. Det kan också vara så att
de sidor som redan finns behöver revideras och kompletteras med ett
ungdomsperspektiv.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-12-09
Motion daterat 2014-09-10.
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att med hänvisning till att möjligheten finns inom ramen för Orust kommuns
webbplats nuvarande struktur, att öka informationen som berör ungdomar, samt
att uttala till de verksamhetsansvariga som har information som berör ungdomar att
publicera den på kommunens webbplats.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
________
Veronica Almroth (FP) bifaller arbetsutskottets förslag med förslag på en
redaktionell ändring i den andra att-satsen till: att uppdra till de verksamhetsansvariga
som har information som berör ungdomar att publicera den på kommunens
webbplats.
Kommunstyrelsen bifaller Veronica Almroths förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till att möjligheten finns inom ramen för Orust kommuns
webbplats nuvarande struktur, att öka informationen som berör ungdomar, samt
att uppdra till de verksamhetsansvariga som har information som berör ungdomar att
publicera den på kommunens webbplats.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärder beslutade 2015-04 22 anse
motionen besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärder beslutade 2015-04 22 anse
motionen besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2014:1415
§ 83
Motion om bättre kollektivtrafik i STO-området
Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion daterad 2014-09-11
kommunfullmäktige besluta ”att en infrastrukturgrupp med deltagare från
Orust, Stenungsund och Tjörns kommuner bildas. Infrastrukturgruppens mål
ska vara att inventera invånarnas behov av miljövänligt resande. Utifrån
denna inventering ska infrastrukturgruppen vidare ta fram förslag på
förändringar med syftet att skapa förutsättningar inom
kollektivtrafikområdet för våra invånare i STO-området”.
Motionären beskriver att möjligheterna till att åka kollektivt i STO-området
(Stenungsund-Orust-Tjörn) har försämrats på senare år till följd av att mer
befolkningstäta delar inom regionen prioriterats av Västtrafik. Vidare påtalas
att detta missgynnar framförallt våra ungdomar och inverkar negativt på
inflyttning. Till detta kommer viktiga miljöaspekter där kollektivtrafiken är
att föredra framför bilburen trafik.
Hösten 2014 initierades Tjörns samhällsbyggnadschef en arbetsgrupp
bestående av tjänstemän i Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Gruppen
går under arbets-namnet Stråkmötesgruppen. Gruppens uppdrag är att
arbeta med Norra stråket,
Väg 160, Bohusbanan samt Expressbusstrafik. Uppdraget torde även kunna
vara intressant för Uddevalla kommun, varför det kan vara aktuellt med en
utökning. En skrivelse har tillskrivits både Trafikverket och Västtrafik där de
båda kommunerna poängterar behovet av årliga kommungemensamma
träffar med resp. organisation utöver de reguljära enskilda möten som görs. I
mitten av april hölls det första kommungemensamma mötet med
Trafikverket för att ge inspel till kommande trafikplanearbete. Ett liknande
möte planeras med Västtrafik angående kollektiv-trafiken.
Förvaltningskontoret delar motionärens syn om att en tätare politisk kommunsamverkan kan ge större påverkanskraft i kollektiv- och infrastrukturfrågor.
Den tjänstemannakonstellation med olika professioner som bildats är en bra
grund och en förstärkning i form av en politisk styrgrupp ytterligare öka
kommunernas gemensamma påverkanskraft. Orust kommun kan ta initiativ till
bildandet genom att utse sina politiska representanter och förslagsvis
formulerar styrgruppen sedan ett gemensamt uppdrag. Här bör samtliga
infrastrukturfrågor inrymmas och koordineras, där t.ex. det redan formerade
Nordvästsvenska initiativet kan ses som ett nav.
Beslutsunderlag

Orust kommun

Kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19
__________
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Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela två ledamöter ett ansvar att ingå i styrgrupp och andra forum där
infrastruktur-/kollektivtrafikfrågor kräver politisk representation, och
att med detta beslut som underlag ställa förfrågan till Stenungsund, Tjörn,
Kungälv och Uddevalla om liknande representation, samt
att en återrapportering till kommunstyrelsen, inklusive ett förslag till
styrgrupps-uppdrag, sker senast oktober 2015.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19 anse motionen
besvarad.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela två ledamöter ett ansvar att ingå i styrgrupp och andra forum där
infrastruktur-/kollektivtrafikfrågor kräver politisk representation, och
att med detta beslut som underlag ställa förfrågan till Stenungsund, Tjörn,
Kungälv och Uddevalla om liknande representation, och
att en återrapportering till kommunstyrelsen, inklusive ett förslag till
styrgrupps-uppdrag, sker senast oktober 2015, samt
att de två ledamöter som tidigare utsetts som representanter i det
Nordvästsvenska Initiativet (Kerstin Gadde och Ingrid Cassel) även ingår i
styrgruppen och andra forum där infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
kräver politisk representation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19 anse motionen
besvarad.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19 anse motionen
besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2014:1714
§ 84
Motion om räddningstjänstens organisation
En motion har inkommit från Ulf Sjölinder, Folkpartiet Liberalerna, angående
Räddningstjänstens organisation. Motionären hänvisar till att Stenungsund,
Tjörn och Lilla Edet utreder förutsättningarna för att genomföra ett fördjupat
samarbete inom Räddningstjänsten och att Orust kommun bör vara med i
utredningen.
Motionären föreslår i motion daterad 2014-11-12 kommunfullmäktige besluta att
Orust kommun informerar de berörda kommunerna att Orust vill vara med i
utredningen för att få fram alla fördelar och nackdelar med ett samarbete.
Hösten 2013 inkom en förfrågan från Tjörns kommun om Orust kommun
ville ingå i ett fördjupat samarbete. På uppdrag av kommunchefen utreddes
denna fråga av förvaltningsområde samhällsutveckling. Utredningen visade
på att intressanta samarbetsområden fanns inom till exempel
förebyggandeinsatser, övningar och utbildningar.
Utskottet för samhällsutveckling behandlade ärendet 2014-01-15, § 3,
(KS/2013:96) och beslutade att i nuläget inte göra någon beställning av en
fördjupad utredning.
Det har sedan januari 2014 inte framkommit något nytt som föranleder
ändrat ställningstagande om denna utredning. Räddningstjänsterna
kommunerna emellan har idag genom Lagen om skydd mot olyckor
(2003:778) ett operativt samarbete.
För närvarande undersöks om det finns skäl till utökat samarbete med
Uddevalla kommun. Räddningstjänsten i Orust kommun har sedan många år
avtal med Uddevalla kommun rörande samarbete. Sedan årsskiftet ingår
Uddevalla kommun i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, vilket gör att
ingångna avtal med Uddevalla kommun måste ses över. Detta arbete pågår
under våren 2015 och i samband med detta inbegrips eventuella nya utökade
möjligheter till samarbete som skulle kunna vara aktuellt från 2016.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2014-01-15 § 3
(KS/2013:96)
Förvaltningsområde samhällsutvecklings tjänsteskrivelse, daterad 2015-0420
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde samhällsutvecklings skrivelse,
daterad 2015-04-20, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets
förslag.
_________

Orust kommun
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KS/2014:1405
§ 85
Miljödiplomering av kommunens samtliga skolor och förskolor
Bakgrund
Sven Olsson, Kristina Svensson och Johan Söderpalm, Miljöpartiet, föreslår i en motion
inkommen 2014-09-11 kommunfullmäktige besluta att kemikalier i Orust kommuns
samtliga förskolor och skolor kartläggs, att miljödiplomering av förskolor och skolor
därefter påbörjas samt att alla kommunens skolor och förskolor ska vara
miljödiplomerade och fria från skadliga ämnen senast år 2020.

Så som motionen beskriver finns idag handlingsprogram för minskad användning av
miljöfarliga ämnen inom framförallt förskolan och kommuner använder dessa som
underlag för en bättre miljö. Det är självklart en angelägen fråga att säkerställa en god
miljö inom förskola och skola som barn och elever vistas i under en stor del av sin
uppväxt. I de riktlinjer som till exempel Naturskyddsföreningen tagit fram för förskolan,
beskrivs åtgärder kring leksaker men även inom kost och städverksam-heten. För att
kunna vidta relevanta åtgärder är det uppenbart att ett flertal av kommunens verksamheter
behöver samverka men samtidigt arbeta utifrån samma mål och uppdrag.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har nyligen svarat på en motion, KS 2014:1370,
som berör liknande frågor men på en övergripande kommunnivå. Kommunstyrelsen
har den 2015-04-30 föreslagit kommunfullmäktige besluta:
• att anta det generella miljömålet genom att uppdra åt verksamheterna att under
2016 kartlägga förutsättningarna att upprätta en konsekvensanalys,
• att uppdraget särskilt inriktas mot minskad förekomst och exponering av miljögifter i verksamheter som rör barns vardag, utfasning av olämpliga
kemikalier,
kunskapshöjande åtgärder samt en plan för hantering av förorenade
områden,
och
• att med hänvisning till beslutade åtgärder och skrivelse daterad 2015-02-03 anse
motionen besvarad.
Kommunstyrelsens beslut innebär (under förutsättning att det beslutas i
kommunfullmäktige) att ett arbete kommer att påbörjas med den inriktning som

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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föreslås i motionen ”Barn har rätt till en giftfri vardag”. Förvaltningsområde Lärande
föreslår därför att arbetet påbörjas utifrån det som Kommunstyrelsen redan beslutat.
Utifrån den kartläggning och konsekvensanalys som genomförs, får bedömningen
göras huruvida det är lämpligt att gå vidare med någon form av miljödiplomering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för förvaltningsområde lärande daterad 2015-04-30.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen genom att följa Kommunfullmäktiges beslut i ärendet
2014:1370 om tidigare motion om giftfri kommun, och
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen genom att följa Kommunfullmäktiges beslut i ärendet
2014:1370 om tidigare motion om giftfri kommun, och
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2007:94
§ 86
Godkännande av förlängning av exploateringsavtal för Hals 2:126, f.d. Hals
2:41
2007-06-18 tecknades ett exploateringsavtal som hade fφr avsikt att fφrdela
kostnader fφr exploatering pε fastigheten Hals 2:41. Avtalet fφrlδngdes
under 2011 att gδlla till och med 2014-12-31.
Vid εrsskiftet 2014/2015 εterstod fortfarande delar av exploateringen. En ny
avtalsfφrlδngning krδvs fφr att slutfφra punkterna 4.8 och 4.9 i avtalet.
Punkterna avser upprustning/byggnation vad gδller anslutning till allmδn
vδg 734, byggnation av busshεllplats pε vδg 734 samt trafikhφjande εtgδrder
pε Halsvδgen. Avtalet bedφms behφva fφrlδngas till 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Tjδnsteskrivelse, daterad 2015-05-04
Fφrslag till avtal daterat 2014-10-23
Grundavtal, daterat 2007-02-27
__________
Utskottet fφr samhδllsutvecklings fφrslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmδktige beslutar
att godkδnna fφrlδngning av exploateringsavtal avseende fastigheten Hals
2:126, f.d. Hals 2:41, till och med 2017-01-01.
__________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets fφrslag och fφreslεr
kommunstyrelsen besluta att ge fφrvaltningsomrεdeschef fφr
samhδllsutveckling i uppdrag att bevaka att byggnation, utformning och
placering av busshεllplats pε vδg 734, sker utifrεn sδkerhetsaspekt.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels fφrslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling i uppdrag att bevaka
att byggnation, utformning och placering av busshållplats på väg 734, sker
utifrån säkerhetsaspekt.
Kommunstyrelsen fφreslεr kommunfullmδktige besluta
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att godkänna förlängning av exploateringsavtal avseende fastigheten Hals
2:126, f.d. Hals 2:41, till och med 2017-01-01.
__________
Kommunfullmδktige beslutar
att godkδnna fφrlδngning av exploateringsavtal avseende fastigheten Hals
2:126, f.d. Hals 2:41, till och med 2017-01-01.
Bo Nordberg (S) anmδler jδv och deltar ej i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58

2015-06-11

KS/2015:536
§ 87
Fφrδndring av regler fφr barnomsorg samt av barnomsorgstaxan
Förordning 2001:160 reglerar statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshemmet. Där anges vilka avgiftstak som gäller för föräldraavgifter
för att Skolverket ska betala ut statsbidrag till kommuner. Orust kommun har
tillämpat maxtaxa enligt dessa regler sedan de infördes och har därmed också kunnat
söka statsbidrag på 4 107 tkr årligen (aktuell siffra för 2015).
Förordningen för maxtaxa har ändrats med syfte att avgiftstaket indexeras från och
med 2015-07-01.
Förskola
För barn 1 betalas 3 % av inkomsten – max 1 260 kr/månad. Ändras till 1 287
kr/månad.
För barn 2 betalas 2 % av inkomsten – max 840 kr/månad. Ändras till 858
kr/månad.
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten – max 420 kr/månad. Ändras till 429
kr/månad.
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
Fritidshem
För barn 1 betalas 2 % av inkomsten – max 840 kr/månad. Ändras till 858
kr/månad.
För barn 2 betalas 1 % av inkomsten – max 420 kr/månad. Ändras till 429
kr/månad.
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten – max 420 kr/månad. Ändras till 429
kr/månad.
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
Maxtaxa faller ut med maxbelopp för hushåll med en gemensam inkomst på 42 000
kr/månad. Det nya beloppet är 42 890 kr/månad.
Eftersom Orust kommuns ”Regler för barnomsorg” anger avgifter behöver nytt
beslut fattas utifrån gällande maxtaxa. Enligt föreslagna regler kommer fortsättnings-

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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vis anges att Orust kommun tillämpar Skolverkets regelverk för maxtaxa. Därmed
behöver inte nya beslut fattas vid indexförändringar. Avgifterna läggs istället i bilaga
som anger vad tillämpningen av beslutade regler innebär i aktuell kostnadsnivå.
Enligt tidigare antagna regler har föräldralediga och arbetssökande en lägre taxa än
vad som anges nationellt. Orust kommun har för dessa grupper tillämpat avgiften för
fritidshem även för förskolebarn. Eftersom föräldralediga och arbetssökande har en
lägre inkomst blir avgiften automatiskt lägre eftersom den baseras på en procen-tuell
avgift på inkomsten. Genom Orust kommuns regler har dessa grupper fått ytterligare
avgiftssänkning.
Förvaltningsområde Lärande föreslår att fortsättningsvis följa de nationella riktlinjerna för maxtaxa fullt ut. Det innebär att alla betalar enligt ovanstående tabell.
Förändringen förväntas öka intäkterna för barnomsorgsavgifter med cirka 100 000
kr/år.
I övrigt är förändringarna i ”Regler för barnomsorg” enbart av redaktionell karaktär
med syfte att förenkla språk och läsbarhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande daterad 2015-04-07.
__________
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade ”Regler för barnomsorg”, samt
att fortsättningsvis fullt ut tillämpa de nationella riktlinjerna för avgifter enligt
maxtaxa i barnomsorgen.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att anta reviderade ”Regler för barnomsorg”, samt
att fortsättningsvis fullt ut tillämpa de nationella riktlinjerna för avgifter enligt
maxtaxa i barnomsorgen.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2015:683
§ 88
Riktlinjer för tillsyn av enskild barnomsorg och fristående verksamhet
En översyn av hur kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar för enskild
barnomsorg har genomförts av Förvaltningsområde Lärande. Nuvarande
regler för enskild barnomsorg i Orust kommun (Dnr 2009:165-718) föreslås
upphöra och nya regler som enbart omfattar tillsyn av enskild barnomsorg
träda i kraft.
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående
förskolor och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för
pedagogisk omsorg som kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses
en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den
verksamhet som granskas uppfyller regel-verket. I tillsynen ingår att fatta
beslut om åtgärder som behövs för att den huvud-man som bedriver
verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust
kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Orust
Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Svanens
förskola i Varekil.
Det upplägg för tillsyn av enskild barnomsorg som Förvaltningsområde
Lärande tillämpar fungerar i grunden väl. Upplägget har stora likheter med
Skolinspektionens tillsyn av förskolor med kommunal huvudman. Det sker
en granskning av dokumen-tation från verksamheten och ett fysiskt besök i
verksamheten.
Översynen visar dock att det saknas ett tydligt stöd för förvaltningen att bedöma
förskoleverksamheten enligt de lagrum som tillsynen avser. Det behöver
fastställas
vem som ansvarar för bedömning och vem som fattar beslut om
ingripandeåtgärder. Möjligheterna till insyn i hur tillsynen går till, beslutas och
dokumenteras behöver
också förbättras. Sammantaget behöver tillsynens upplägg formaliseras för
bättre säkerställa omfattningen av kommunens ansvar som tillsynsmyndighet.
Kommun-styrelsen är beslutsfattare fram till dess att delegering lämnats till
förvaltningsområdes-chef och detta kompletterats i kommunens
delegeringsordning.
Som underlag finns ett framtaget förslag benämnt Tillsyn av enskild
barnomsorgs regler, daterat 2015-04-30.
Beslutsunderlag

Orust kommun
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Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande daterad 2015-04-30.
__________
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att barnomsorgsregler för enskild barnomsorg (Dnr 2009:165-718) upphör,
och
att Tillsyn enskild barnomsorg – Regler för barnomsorg med enskild
huvudman börjar gälla från och med 2015-07-01.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets
förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att barnomsorgsregler för enskild barnomsorg (Dnr 2009:165-718) upphör,
och
att Tillsyn enskild barnomsorg – Regler för barnomsorg med enskild
huvudman börjar gälla från och med 2015-07-01.
__________

Orust kommun
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KS/2015:622
§ 89
Kvartal 1 2015 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enl SoL o LSS enl rapporteringsskyldighet till IVO
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
kommunfullmäktige, se bilaga.
Rapportering kvartal 1 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

4
1
0

Beslut
verkställt efter
3 mån.

0
0
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 16 april 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde omsorg 2015-04-22
__________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 4 2014 enligt SoL
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och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2015:307, KS/2015:431, KS/2015:638, KS/2015:916
§ 90
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om ökad transparens gällande inlämnade motioner – Fredrik Stengafvel
(SD) Dnr KS/2015:638
Protokoll från Länsstyrelsen efter avgången ersättare i kommunfullmäktige – Dnr
KS/2015:431
Protokoll från Stenungsunds kommun om Nordvästsvenska Initiativet – Dnr
KS/2015:307
Motion om åtgärder med anledning av att kommunstyrelsen inte beviljats
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning – Fredrik Stengafvel (SD), Dnr KS/2015:916
__________
Kommunfullmäktige lägger anmälan till handlingarna.
__________
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§ 91
Tillsättande av tillfällig beredning för motion om åtgärder med anledning av
att kommunstyrelsen inte beviljats ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning
Sverigedemokraterna på Orust, genom Fredrik Stengafvel, har i motion yrkat att
kommunfullmäktige befriar de ledamöter, som inte beviljades ansvarsfrihet och som
ännu sitter kvar i kommunstyrelsen, från sina uppdrag samt att kommunfullmäktige
beslutar att skadeståndstalan väcks mot berörda ledamöter i kommunstyrelsen 2014.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en tillfällig beredning, bestående av kommunfullmäktiges presidium, för
handläggning av ärendet.
__________

