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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
Bengt Torstensson, ordförande kommunfullmäktige, adjungerad
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef för lärande §§ 39-40, 08:15-12:00
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef för omsorg §§ 39-40, 08:15-12:00
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling §§ 39-45, 08:15-13:15
Ann-Katrin Otinder, HR chef § 40, 10:00-12:00
Susanne Ekblad, ekonomichef § 40, 10:00-12:00, §§ 46-47, 13:45-14:25
Ulrika Lundgren, controller § 40, 10:00-12:00, § 46, 13:45-13:55
Oskar Lannerhjelm, konsult från PWC § 40, 10.00-12:00
Nina Hansson, mark och exploateringsingenjör §§ 43-45, 13:00-13:08
Camilla Hagström, mark och exploateringsingenjör §§ 43-45, 13:00-13:08
Ronny Svensson, kommunutvecklare § 48, 14:25-14:55
Kristina Svensson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Mats Överfjord (M), ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff (M), ej tjänstgörande ersättare § 39, 08:15-09:30
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§ 39
Beslut om adjungering
Kommunstyrelsen beslutar
att adjungera kommunfullmäktiges ordförande på dagens sammanträde varvid denne
kan delta på samtliga ärenden utom vid sådana som avser myndighetsärenden och
sekretessbelagda ärenden.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 40
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef för lärande informerar om:
- Ett beslut från Justitieombudsmannen gällande överklagande från skola.
- Pågående arbeten inom lärande.
- 4-månaders regeln gällande förskoleplatser nåddes.
Förvaltningsområdeschef för omsorg informerar om:
- Hälso- och sjukvårdsavtal.
- Ny verksamhetschef inom stöd och omsorg.
- Flyktingförläggning stängs ner.
- Heltidsprojektet.
- Sommararbete för undersköterskor.
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling informerar om:
- Försäljning av Tvets skola.
- Besiktning på Gullholmens piren.
- Trafiksituationen i Varekil.
- Ängsviken, ändring av energikälla.
- Ängås gamla skola.
- Belysning.
Kommunchefen informerar om:
- Våld i nära relationer, rapport från VGR.
- Förenkla helt enkelt, pågående projekt.
- Forskningsprojekt av psykologiska institutet i Göteborgs universitet.
- Utvärdering av förvaltningsorganisationen.
- Fastighetsstrategi är på gång.
- Familjecentral.
- Situationen på miljö och byggnadsförvaltningen.
- EU-projekt: Place branding.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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§ 41
Information om genomförd kostnadsanalys inom förvaltningsområde omsorg
Oskar Lannerhjelm från PWC redoviserar den slutgiltiga rapporten om
kostnadsanalys inom förvaltningsområde omsorg. Slutsatser inom olika områden
presenteras och förslag på åtgärder.
Rapporten läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:180
§ 42
Delegering att godkänna fjärrvärmeverksamhetens årsrapport
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.
Redovisningen av fjärrvärmeverksamheten tas fram efter kommunens årsredovisning
är godkänd och beslutad av Kommunfullmäktige
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 beslutas av kommunfullmäktige eller av den som kommunfullmäktige
utsett.
Med anledning av förändringar i återrapporteringssystem som återrapporteringen
görs i och den tidsåtgång som är erforderlig för politisk behandling så föreslår
förvaltningen att Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om
godkännande av årsrapport för att Fjärrvärmelagens 41 § skall kunna uppfyllas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-26
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att delegera till kommunstyrelsen att godkänna årsrapport för
fjärrvärmeverksamheten.

_________
Lars Larsson (C) och Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:62
§ 43
Uppdrag att upphandla drift av gästhamn och husbilsparkering i Henån
Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna, föreslår i motion inkommen 2015-02-25 en
nedläggning alternativt ombildning av gästhamnarna i Edshultshall och Stocken och
att kommunen sätter ett rimligt avkastningskrav på hamnverksamheten, går igenom
behovet av underhåll på sina inventarier samt tar fram en långsiktig kostnadskalkyl
för underhåll av bryggor, kajer, hamnområde och byggnader.
Kommunfullmäktige gav 2016-06-09 § 76 uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
alternativ driftsform för hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och
Stocken. Denna utredning har redovisats (dnr KS/2015:327) för utskottet för
samhällsutveckling som beslutade att återremittera ärendet för utveckling av ett
kombinerat koncept för gästhamnar och ställplatser för husbilar, i kommunens
samtliga hamnar där alternativa driftsformer vävs in.
Därefter har det inkommit intresseanmälning från privata näringsidkare att driva
kommunal gästhamn i entreprenadform.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-02-31 § 3 att återremittera ärendet
för att få ett jämförande underlag om förutsättningarna för upphandling av
gästhamnar kontra upphandling av gästhamnar + fasta båtplatser där varje hamn
redovisas för sig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-01
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, som pilotprojekt för säsongen
2017, upphandla driften av kommunens gästhamnar samt parkering för husbilar i
Henån.
_________
Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Christer Hellekant (MP) med instämmande av Sirko Witte (S) yrkar bifall till utskottet
för samhällsutvecklings förslag med tillägg av att återrapportera projektet efter
projekttidens slut.

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, som pilotprojekt för säsongen
2017, upphandla driften av kommunens gästhamnar samt parkering för husbilar
endast i Henån, och
att återrapportera projektet efter projekttidens slut.
Beslutsexpediering
Förvaltningsområde samhällsutveckling.
_________
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KS/2011:231
§ 44
Överlåtelse av exploateringsavtal för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl.
Orust kommun tecknade 2014-01-14 ett exploateringsavtal med de tre exploatörerna
Olle Olsson, Reinhold Karlsson och Paul Öhman. Exploateringsavtalet reglerar
genomförandet av detaljplan för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl., planen ger möjlighet
till 10 stycken nya bostadstomter. Exploatörerna har inkommit med förfrågan om att
överlåta exploateringsavtalet på det företag som två av exploatörerna är delaktiga i,
Slätthults Mark AB.
Slätthult Mark AB tar genom ett överlåtelseavtal, daterat 2017-02-02, över samtliga
rättigheter och skyldigheter enligt exploateringsavtalet. Ny bankgaranti om 400 000
kronor som ersätter befintlig bankgaranti ska vara ställd till kommunen innan
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-08
Överlåtelseavtal, 2017-02-02
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överlåtelse av exploateringsavtal för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl., till
Slätthult Mark AB enlig överlåtelseavtal daterad 2017-02-02.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:2057
§ 45
Friköp av mark på Käringön
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-08 om alternativa upplåtelseformer för
sjöbodar, bryggor och parkeringar. På Käringön ville kommunen inte tillåta friköp av
sjöbodar utan istället erbjuda officialservitut för de bodar som är upplåtna med
arrende.
Det inkom en förfrågan i november 2016 från en företagare på Käringön om att
köpa och äga en byggnad på Käringön som genom ett officialservitut tillhör en
annan fastighet på Käringön. För att detta ska vara möjligt behöver kommunen vara
positiv till att sälja marken samt att nuvarande rättighetshavare är positiv till att deras
rättighet upphör och att de vill sälja sin byggnad. Företaget som vill köpa byggnaden
äger idag ingen fastighet på Käringön.
Företaget har tidigare haft en verksamhet på Käringön men avvecklat denna och vill
nu etablera en ny verksamhet med inriktning mot maritima verksamheter och
behöver en lokal för detta. Byggnaden har byggrätt med beteckningen VH i
detaljplanen och medger hamn, handel, hantverk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-08
Kartbilaga, daterad 2017-02-08
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tills lämpligheten är säkerställd, inte medge friköp av byggnaden, samt
att förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda friköp inom
område med beteckning VH i detaljplan.
__________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutsexpediering
Förvaltningsområde samhällsutveckling.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:274
§ 46
Antagande av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
2014-06-26 utfärdades en Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar. Lagen trädde i kraft 1 januari 2015. I och med den nya lagen ska
alla kommuner som genomför markanvisningar anta riktlinjer för hur detta ska ske.
Enligt ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) är en kommun, som avser att ingå
exploateringsavtal, skyldig att anta riktlinjer för exploateringsavtal (PBL § 6:39).
Reglerna om riktlinjer för exploateringsavtal gäller för detaljplaner som påbörjats
efter den 1 januari 2015.
Riktlinjer för markanvisningar beskriver markanvisningsprocessen och de olika
metoderna för markanvisning som kommunen vill använda sig av. Den beskriver
kommunens grundläggande villkor, bedömningsgrunder och rutiner som tillämpas
vid fördelning av kommunens mark till olika intressenter samt principer för
markprissättning.
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre
som ger byggherren ensamrätt att under begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse och upplåtelse av ett visst av kommunen
ägt markområde för bebyggande.
Riktlinjerna gäller all markanvisning för nybyggnation, oavsett om det är fråga om
bostadsbebyggande eller annat byggande. En kommun som inte genomför några
markanvisningar är inte skyldig att anta några riktlinjer.
Det övergripande syftet med riktlinjer för markanvisningar är att skapa transparens
och ökad tydlighet i de fall kommunägd mark ska säljas för att ny byggnation ska
komma till stånd. Riktlinjerna för markanvisning tydliggör förhållandet mellan
kommunen och exploatörer. Riktlinjerna är vägledande och är inte bindande, vare sig
för kommunen själv eller för de exploatörer eller fastighetsägare som kommunen
avser ingå avtal med.
Riktlinjer för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av
intäkter och kostnader, samt att andra förhållanden som har betydelse för
bedömningen av konsekvenserna för en exploatör att ingå ett exploateringsavtal för
genomförandet av detaljplanen. Avtalet tecknas mellan en kommun och en exploatör
eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen.
Exploateringsavtalet reglerar ekonomiska åtaganden, genomförandefrågor,
marköverlåtelser med mera och tecknas i samband med att detaljplanen antas.
Riktlinjerna är vägledande och gäller för alla nya exploateringsavtal tecknade för
detaljplaner som påbörjats efter den 1 januari 2015.
Det övergripande syftet med riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är
att skapa transparens och ökad tydlighet för kommun och exploatörer vid
exploatering av kommunägd och privatägd mark.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, daterad 2017-02-15
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, daterade 2017-02-15.
__________
Lars Larsson (C) och Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:354
§ 47
Prognosrapport februari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per
februari för helåret 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-06
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga prognosrapporten per februari 2017 till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15
2017-03-22

KS/2017:256, KS/2017:372
§ 48
Årsredovisningen för år 2016
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat ett förslag till årsredovisning för år
2016. Kommunens resultat uppgick till plus 6,5 mkr. Det budgeterade resultatet var
plus 11,5 mkr. Budgetavvikelsen uppgick till minus 5 mkr.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab
Tjänsteskrivelse, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2017-03-13
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-01-26 § 7
____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för 2016, samt
att avslå miljö- och byggnadsnämndens begäran om 300 tkr i resultatöverföring
mellan åren 2016 och 2017.
______________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:426
§ 49
Yttrande över slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén, SOU
2017:1, för Sveriges landsbygder- en sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd.
Regeringen tillsatte den 25 juni 2015 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att
lämna förslag till en sammanhållen politik för en hållbar utveckling av Sverige
landsbygder. Orust kommun har fått kommitténs slutbetänkande på remiss.
________

Kommunstyrelsen beslutar
att avlämna yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2017-03-13.
Beslutsexpediering
Landsbygdskommittén
Näringslivsutvecklare
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:1342
§ 50
Svar på motion om marknadsplan för inflyttning
Mats Överfjord och Lisbeth Arff, Moderaterna, föreslår i motion daterad 2016-08-07
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en
högprioriterad marknadsföringsplan med aktiviteter vad avser inflyttning.
__________
Kristina Svensson (MP) föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till förvaltningen
att ta fram ett underlag för marknadsföringsstrategi.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse 2017-02-27 anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18
2017-03-22

KS/2015:326
§ 51
Motion om sänkt hastighet på Färjevägen, Svanesund
Fredrik Stengafvel (SD) föreslår i motion att förvaltningsområde samhällsutveckling
omedelbart begär in yttrande från berörda myndigheter och därmed genomföra
hastighetssänkning på Färjevägen från 50 km/tim till 30 km/tim genom samhället
förbi de 3 övergångsställena som finns på Färjevägen i Svanesund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02.
Hastighetsplan Orust 2013 – Genomförande förslag 1, Svanesund
Hastighetsplan Orust 2013 – Genomförande förslag 2, Svanesund
Hastighetsplan Orust 2013 – Systemanpassning, Svanesund
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-02-02 anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:1986
§ 52
Yttrande angående naturvårdsverket redovisning för åtgärder för minskad
nedskräpning
Orust kommun har från regeringskansliet mottagit en remiss av Naturvårdsverkets
redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning. Beslut fattas av
kommunstyrelsen och lämnas härmed till miljö- och byggnämnden som information.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 31
mars 2017.
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att till regeringskansliet översända yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den
7 mars 2017.
Beslutsexpediering
Regeringskansliet
Miljöstrateg
Miljö och byggnadsnämnden
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:417
§ 53
Inventering av brackvattendammar i Stockesundet
Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut till beslut med förskrifter och
avgränsningar för biotopskyddsområde i Stockesundet på Flatön i Orust kommun.
Markägare och sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
Syftet är att bevara de goda bestånden av brackvattenräkan samt att utveckla och bevara
artrikedomen i brackvattendammarna.
____________
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig bakom Länsstyrelsens förslag på nytt biotopskyddsområde,
Stockesundet, Flatön
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen
Miljöstrateg
Miljö och byggnadsnämnden
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:263
§ 54
Redovisning av stimulansbidrag Kunskapssatsning för baspersonal i
verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg
Regeringen beslutade 25 december 2015 att ge Socialstyrelsens i uppdrag att under
2016 fördela medel för kompetenssatsning riktad till baspersonal inom
äldreomsorgen och baspersonal inom funktionshinderomsorgen.
Kunskapssatsningen är att möjliggöra stöd till kommunerna att fortsätta att utveckla
kompetenshöjande insatser riktade till baspersonal inom äldreomsorgen och
funktionshinderomsorgen.
Satsningen innefattar även handläggare som arbetar med myndighetsutövning,
särskilt utifrån ett jämlik- jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-24
Bilaga: Socialstyrelsen Kunskapssatsning för baspersonal (redovisning)
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdets redovisning av stimulansbidrag för
kunskapssatsning för baspersonal inom verksamheter inom äldreomsorg och
funktionshinderomsorg
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för omsorgs förslag.
Beslutsexpediering
Förvaltningsområde omsorg
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:388
§ 55
Redovisning av motioner
I kommunallagen kap 5 § 33 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning Lag (2002:249).

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 28, så ska kommunstyrelsen en gång
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt
arbetsordningen göras på fullmäktiges ordinarie aprilmöte.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
medborgarförslag, daterad 2017-02-24.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av ännu ej besvarade motioner till handlingarna.

___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:386
§ 56
Redovisning av medborgarförslag
I kommunallagen kap 5 § 33 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning Lag (2002:249).
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.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
medborgarförslag, daterad 2017-02-24.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av ännu ej besvarade medborgarförslag till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:1661, KS/2017:281
§ 57
Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
En genomgång av bestämmelserna enligt rubrik har genomförts på förvaltningen.
Det framkommer en del olika behov av ändringar, främst gällande sådant som inte är
helt tydligt och klart i nuvarande bestämmelser.
Ett förslag till behövliga ändringar finns för arvodesberedningens ställningstagande,
daterad 2016-10-06.
Arvodesberedningen beslutade 2016-10-06 § 1, att anta ändringar i Bestämmelser för
ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt arvodesberedningens förslag.
Arbetsutskottet beslutade 2016-11-09 § 138 att återremittera ärendet till
arvodesberedningen dels för en översyn av årsarvoden i relation till arvoden för
kommunfullmäktige, dels för ett förtydligande av 6 § (Särskilda arbetsförhållanden).
Arvodesberedningen beslutade 2017-02-16 § 3 att med hänvisning till bland annat
skrivelse 2016-12-21, inte föreslå någon ändring vad gäller utökade ersättningar till de
årsarvoderade respektive ändringar i bestämmelsernas sjätte paragraf och därmed inte
föreslå någon annan ändring än det tidigare framlagda. Arvodesberedningen hänvisar
denna frågan till revidering av bestämmelser inför nästa mandatperiod, samt att
rekommendera förvaltningen att ta fram en handbok för att underlätta tolkningen av
bestämmelserna.
Arvodesberedningen föreslår därefter kommunfullmäktige besluta att anta ändringar
i Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt
arvodesberedningens förslag 2016-10-01 § 1.
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
att anta ändringarna i Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
enligt arvodesberedningens förslag 2016-10-01 § 1.
_________
Elsie-Marie Östling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:747
§ 58
Svar på medborgarförslag om ändring i arvodesbestämmelserna
Ett medborgarförslag från Kent Kihl, Svanesund, har inkommit, daterat 2016-04-26,
med förslag att begreppet basbelopp som underlag för arvodessammanställningen i
”Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda” definieras. Enligt
förslaget bör basbelopp i reglerna bestämmas till inkomstbasbelopp.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 § 60 att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Arvodesberedningen har gjort en översyn av bestämmelserna för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda. I den översynen har frågan om en exaktare definition av
basbelopp varit en av de ändringar som måste göras.
Arvodesberedningen beslutade 2016-10-06 § 1 föreslå kommunfullmäktige besluta
att som definition av begreppet ”basbelopp” hänvisar till de ändringsförslag som
arvodesberedningen föreslagit i beslut 2016-10-06, där basbelopp i alla sammanhang
som rör arvoden, definieras som prisbasbelopp.
Arbetsutskottet beslutade 2016-11-06 § 139 att bordlägga ärendet i avvaktan på att
återremitterat ärende om ändringar i bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda kommer tillbaka till arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Arvodesberedningen 2016-10-06 § 2.
____

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
att som definition av begreppet ”basbelopp” hänvisar till de ändringsförslag som
arvodesberedningen föreslagit i beslut 2016-10-06, där basbelopp i alla sammanhang
som rör arvoden, definieras som prisbasbelopp, samt
att därmed avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:340
§ 59
Översyn av kommunens politiska organisation samt svar på motioner i
organisationsfrågor
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29 § 36 att införa en ny organisation i
enlighet med förslag enligt en för ändamålet tillsatt beredning.
Den nya politiska organisationen som infördes 2011 har nu verkat i sex år. Den har
också utvärderats (se KFi rapport 94/2012 och 122/2013). Det fanns naturligtvis en
del inkörningsproblem och dessa har fått rättas till i en del detaljbeslut liksom att nya
rutiner fått införas. Erfarenheter av effekter av organisationen under en längre period
har nu hunnit göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-27
Motion inkommen 2014-09-11
Motion 2015-01-27
Ksau, beslut 2014-11-12 § 122
Kf, beslut 2013-08-29 § 138
Utskottet för omsorg, beslut 2013-05-28 §77 samt tjänsteskrivelse 2013-04-09
Motion inkommen 2014-02-13 (kulturutskott).
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-07 att remittera frågan om
antalet ledamöter i kommunfullmäktige till partierna för yttrande senast 18 maj.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut härom
att uppdra till arbetsutskottens ledamöter med rätt att ta in ersättare vid ledamots
frånvaro, utreda och bereda ett förslag till översyn och ändring av den politiska
organisationen i enlighet med av kommunfullmäktiges beslutade direktiv, och
att låta arbetsgruppen ha möjlighet att använda det stöd från såväl förvaltningen
internt som från externa resurser som anses nödvändigt, samt
att avstämning ska ske månadsvis på kommunstyrelsens sammanträden.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att med färdigställande senast 15 september,
genomföra en översyn av den politiska organisation med direktiv i enlighet med
skrivelse 2017-02-27, och
att medel till ändamål avgörs av och finansieras av kommunstyrelsen genom i
ianspråktagande av medel till förfogande, och
att därmed avslå motionen om återgång till en traditionell nämndsorganisation, från
Michael Relfsson (FO), samt
att därmed anse motionerna från Fredrik Stengavel, daterad 2015-01-27 och Bertil
Olsson och Lotta Husberg, inlämnad februari 2014, besvarade.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till arbetsutskottens ledamöter med rätt att ta in ersättare vid ledamots
frånvaro, utreda och bereda ett förslag till översyn och ändring av den politiska
organisationen i enlighet med av kommunfullmäktiges beslutade direktiv, och
att låta arbetsgruppen ha möjlighet att använda det stöd från såväl förvaltningen
internt som från externa resurser som anses nödvändigt, samt
att avstämning ska ske månadsvis på kommunstyrelsens sammanträden, som därmed
är styrgrupp för utredningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att med färdigställande senast 15 september,
genomföra en översyn av den politiska organisation med direktiv i enlighet med
skrivelse 2017-02-27, och
att medel till ändamål avgörs av och finansieras av kommunstyrelsen genom i
ianspråktagande av medel till förfogande, och
att därmed avslå motionen om återgång till en traditionell nämndsorganisation, från
Michael Relfsson (FO), samt
att därmed anse motionerna från Fredrik Stengavel, daterad 2015-01-27 och Bertil
Olsson och Lotta Husberg, inlämnad februari 2014, besvarade.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:13
§ 60
Rapporteringsskyldighet beviljade insatser enligt socialtjänslagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senaste tre månader efter beslut - 4:e kvartalet 2016
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.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 4 2016 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 3 2016 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för omsorgs förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:263
§ 61
Redovisning av stimulansbidrag för ökad bemanning
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik
äldre omsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk tillhörighet och var de bor. De
demografiska förändringar som Sverige nu möter innebär ett stadigt ökat tryck på
äldreomsorgen.
Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig stabil grund för
äldrepolitiken att bygga på.
Äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet där lönekostnaderna uppgår till 80
procent av den totala kostnaden. För att påverka kvalitet och effektivitet inom
äldreomsorgen utgör tillgången till personal en central faktor. Regeringen fortsätter
därför att prioritera en ökad bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa en ökad
trygghet och kvalitet för den enskilde i äldreomsorgen.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till
stimulanssatsningen samt en modell för fördelningen. Statsbidraget för 2015 omfattar
995 miljoner kronor för år 2015.
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen
avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav två miljarder kronor årligen under åren 20162018.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdets omsorg fördelning av Stimulansbidrag för en
ökad bemanning inom äldreomsorgen.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för omsorgs förslag.
Beslutexpediering
Förvaltningsområde omsorg
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2015:1874, KS/2015:478
§ 62
Anmälan av inkomna skrivelser
Kommuntal för mottagande av nyanlända 2017.
Svar på skrivelse om ambulanstransport till Orust.
________
Anmälan läggs till handlingarna.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 63
Anmälan av delegerade beslut
Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-03-03, omsorg.
Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-03-13, kommunstyrelsen.
Delegeringsbeslut enligt lista numrerad 1-171, personalenheten.
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering - slöjdsal och
konferensrum Varekils skola 201. Dnr KS/2017:351.
Delegeringsbeslut – Beslut och igångsättning av mindre investering - smartboards
Varekils skola 2017. Dnr KS/2017:350
Delegeringsbeslut – Beslut om mindre investering - matchur Ängås idrottshall 2017.
Dnr KS/2017:349.
Delegeringsbeslut – Beslut om igångsättning av mindre investering - passersystem
sporthallar 2017. Dnr KS/2017:346
Delegeringsbeslut – Beslut om godkännande av operationell leasing,
multifunktionsskrivare till Ellös bibliotek. Dnr KS/2017:344.
Delegeringsbeslut – Beslut och igångsättning av mindre investering - projektorer i
förskolan 2017. Dnr KS/2017:345.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 64
Information Fyrbodals kommunalförbund
- Budget 2016 visar bättre resultat.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 65
Ordförandens information
- Soltak
- Folkhälsorådet
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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