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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån 2017-06-08 18:00

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Ulrika Swedenborg, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Tisdagen den 13 juni kl 16:00 Centrumhuset Medborgarservice,
Henån

Ärende

Dnr

Handlingar

1.

Orust sparbanks kulturstipendiat

2.

Välfärdsredovisning 2016

3.

Revisionen informerar

4.

Interpellation kustnära företagande april 2017

KS/2017:788

5.

Uppföljning och helårsprognos April 2017

KS/2017:354

KS handlingar sid
1-33

6.

Antagande av ny styrmodell

KS/2016:2022

KS handlingar sid
37-42
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Ärende

Dnr

Handlingar

7.

Godkännande av marköverlåtelse genom
fastighetsreglering till Morlanda-Slätthult 2:78
(Sweden Pelagic Ellös AB)

KS/2015:1968

KS handlingar sid
66-72. samt ny
handling sid 1

8.

Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun
och Södra Bohuslän Turism AB

KS/2017:976

Ks handlingar sid
73-77

9.

Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds
förbundsordning

KS/2017:758

KS handlingar sid
78-87

10.

Godkännande av Fyrbodals
kommunalförbunds årsredovisning för år
2016 samt beviljande av ansvarsfrihet

KS/2017:960

KS handlingar sid
121-200

11.

Godkännande av Tolkförmedling Västs
årsredovisning för år 2016 samt beviljande av
ansvarsfrihet

KS/2017:764

KS handlingar sid
98-120

12.

Ändring i kommunstyrelsens reglemente
avseende tillsynsansvar enligt lag om ecigaretter

KS/2017:781

KS handlingar sid
94-94

13.

Antagande av regler och avgifter vid uthyrning KS/2016:1564,
av Orust kommuns lokaler och anläggningar
KS/2017:67
med specifikation

14.

Motion om införande av demenssköterska och KS/2017:255
demensteam

15.

Motion om bistånd för mat till äldre

KS/2016:1866

16.

Motion om införande av central vikariepool
för förvaltningsområde lärande och omsorg

KS/2017:198

17.

Motion om Science Park i Hogen

KS/2016:1388

18.

Motion om handlingsplan för anpassning av
omsorgsverksamheten

KS/2017:600

19.

Medborgarförslag om konstverket
Vikingaskeppet på Henåns torg

KS/2017:547

20.

Fyllnadsval av Ledamot i Framtidsgruppen för KS/2017:1003
tiden fram till 2018-12-31

KS handlingar sid
201-213 samt ny
handling sid 2-4

KS handlingar sid
96-97

Ny handling sid 5
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Ärende

Dnr

Handlingar

21.

Fyllnadsval av huvudman i Orust sparbanks
bankfullmäktige

KS/2017:1003

Ny handling sid 5

22.

Anmälan av inkomna skrivelser

Ny handling sid
6-7

ORUST KOMMUN

Bengt Torstensson
Ordförande

Ulrika Swedenborg
Sekreterare
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Omröstningsprotokoll

4
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Orust Sparbanks kulturstipendium

6
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Välfärdsredovisning 2016
Folkhälsostrateg Anna Sandberg presenterar välfärdsredovisningen

7
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Revisionen informerar

8
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Interpellation kustnära företagande april 2017
Dnr KS/2017:788
Det kustnära företagandet är en viktig del i kommunens näringsliv. Det kan handla
bland annat om fiskenäringen, hotellnäringen, handel, industri kopplat till den
maritima miljön och även nya näringar som ännu inte finns inom kommunen. Det är
viktigt att kommunen är tydlig med vilken typ av företagande man vill ska kunna
etablera sig i havsnära områden, såväl nya och som redan existerande planlagda
områden.
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Uppföljning och helårsprognos april 2017
Dnr KS/2017:354
Kommunstyrelseförvaltningens 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 vidta åtgärder, samt
att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten uppföljning och helårsprognos per
april 2017 till handlingarna.
___________
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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.
_________
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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.
__________
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Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
Dnr KS/2017:976
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-10 § 132 att förlänga samarbetsavtalet 2017
med Södra Bohuslän Turism AB inklusive tilläggsavtal gällande drift av turistbyrå.
Frågan om kommunerna behöver upphandla tjänsterna för turistverksamhet ska
utredas under 2017. Denna process har inte startat och därför behöver avtalet
förlängas även för 2018 eftersom gällande avtal upphör 2017-12-31. Ett förslag till
nytt samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB för 2018
är framtaget.
Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism
AB.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan Orust kommun och
Södra Bohuslän Turism AB för 2018
________
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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.
_________
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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
__________
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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
________
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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.
________
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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.
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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.
________

2017-05-29
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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 29 mars 2017
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017
att anse motionen därmed besvarad.
_____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017,
anse motionen besvarad.
_________
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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
enskilds individ.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 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.
________
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Motion angående införande av central vikariepool för förvaltningsområde
lärande och omsorg
Dnr KS/2017:198
Veronica Almroth (L) föreslår i motion daterad 2017-02-02 kommunfullmäktige
besluta att en
Liberalerna 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.
__________

2017-05-29

23

Kommunfullmäktige

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.
_________
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Motion om Science Park i Hogen
Dnr KS/2016:1388
Bedömning
Motionären förklarar att det finns goda förutsättningar för ett Science park på Orust
och att liknande förutsättningar har funnits på andra platser i världen, där detta
etablerats. Arnell pekar på förutsättningar som bra skolor, närliggande
bostadsområden och tomter, samt att företag inom näringar som maritima, energioch hållbara lösningar redan etablerat sig inom kommunen.
Orust är en kommun som präglas av enmans- och microföretag. Småskaligheten och
närheten till det lokalproducerade, är något som lockar flera företagare att finnas på
orten. Näringar som rör sig inom detta är även livsmedelsproduktion. I dagsläget
finns de flesta företag inom följande branscher jordbruksverksamhet,
byggverksamhet följt av verksamheter inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik.
För att stimulera näringslivsutvecklingen är dock infrastruktur och kommunikationer
viktiga faktorer, men även tillgång till bra skolor som redan påpekats. I en artikel av
Dagens Samhälle (nr. 7, 2017) uttalar sig Maria Pleiborn, senior rådgivare på
konsultföretaget WSP. Pleiborn menar att undersökningar om 90-talisters
drömboenden är i villa, när de skaffat utbildning och ska bilda familj. En utveckling
av urbaniseringen i den närmaste framtiden tror därför Pleiborn inte behöver vara en
sanning. Hon menar att framgångsrecept för kommuner kan vara att enas kring en
vilja, att skapa förutsättningar för pendling och bra skolor. Närheten till en
storstadsregion, är ytterligare en fördel som Pleiborn pekar på. Allt detta kan vara bra
att ta hänsyn till i bedömning av en framtida Science Park, eftersom detta kan skapa
förutsättningar för att attrahera framtida företag att etablera och bosätta sig i
kommunen.
Ämnet är en intressant fråga och därför har vi börjat undersöka förutsättningar för
detta. Så här långt har vi identifierat att det finns många företag inom olika sektorer
som kunde vara intresserade. Dessutom kan en Science Park attrahera företag utanför
kommunen att etablera sig på Orust. Vi har för avsikt att genomföra en förstudie och
planerar att söka projektmedel för detta.
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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 med krav på att politiken sätter ner foten, daterad 2017-04-04
__________

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.
__________
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Medborgarförslag om konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
Dnr KS/2017:547
Ett medborgarförslag har kommit in om konstverket vikingaskepp på Henåns Torg.
Eftersom man behandlar konstverket på Henåns torg illa föreslås det att flytta
konstverket till parken vid Henåns hamn eller till Svanesund utanför Eklunden eller
Svanesunds badplats.
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Fyllnadsval av Ledamot i Framtidsgruppen för tiden fram till 2018-12-31
Johan Söderpalm (MP) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-05-17. Uppdraget som
ledamot i Framtidsgruppen.
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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.
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Anmälan av inkomna skrivelser
Motion från Michael Relfsson (FpO- Införa anställningsstopp Dnr 2017:904
Från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr 2017:1038
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