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Kommunstyrelsen
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Plats och tid

Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.
2018-08-23. Klockan 16:30-17:05

Beslutande

Kerstin Gadde (S), ordförande
Eva Skoglund (S), tjänstgörande ersättare
Alexander Hutter (S)
Lars Larsson (C)
Ulla Kedbäck (MP), tjänstgörande ersättare
Christer Hellekant (MP)
Michael Relfsson (FO)
Rolf Sörvik (V)
Hans Pettersson (M)
Anders Arnell (M)
Veronica Almroth (L)
Ulf Sjölinder (L)
Fredrik Stengafvel (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Hans Pettersson (M)

Justeringens

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Måndag 27 augusti klockan 11:00

plats och tid

Sekreterare

……………………………………..
Shkelqim Istrefi

Ordförande

……………………………………..
Kerstin Gadde (S)

Justerare

……………………………………..
Hans Pettersson (M)

Paragraf 173-174

1

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-08-23

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-23

Datum för anslags

2018-08-27

uppsättande
Förvaringsplats

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset, Henån

För protokollet
…………………………………….
Shkelqim Istrefi

2018-09-18
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Övriga deltagare:
Elsie-Marie Östling (S), ej tjänstgörande ersättare
Catharina Bråkenhielm (S), ej tjänstgörande ersättare
Daniel Peterson (C), ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff (M), ej tjänstgörande ersättare
Jan Gustavsson (L), ej tjänstgörande ersättare
Börje Olsson, utvecklingschef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
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§ 173
Godkännande av hyresavtal avseende LSS-boende i Svanesund, Skansvägen
Dnr KS/2018:1102
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna hyresavtal av lokaler på Skansvägen 4 avsett för LSS boende, för en
kontraktstid om 10 år av Stiftelsen Orustbostäder med beräknat tillträde 2018-0901.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av sektor omsorg har Orustbostäder färdigställt nytt LSS-boende i
Svanesund. Boendet omfattar fem lägenheter och har en totalyta på 419,6
kvadratmeter. Dels kommer nuvarande boende på Herrgårdens LSS-bostad i
Henån flytta över till Skansvägen, Svanesund, samt nyinflyttade personer som
beviljat bostad enligt LSS.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-16
Lokalhyresavtal
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
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§ 174
Antagande av bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Dnr KS/2018:880
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet med hänvisning till följande direktiv:
 Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden. Och beroende på
hur uppdraget utformas fråga om eventuell ersättning till presidiet.
 Se över oppositionsrådets uppdrag
 Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hur ska det fasta arvodet vara?
 Fasta arvoden för demokratiberedningen
 Se över frågan om sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige till de som
är 40 % arvoderade.
 Höjning i trappsteg av fasta och rörliga arvoden, ett år i taget.
Sammanfattning av ärendet
Inför kommande mandatperiod har arvodesberedningen gjort en översyn av
ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt bilaga daterad 2018-06-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 154 att återremittera ärendet med
hänvisning till att arvodesberedningen bör se över arvodena för
demokratiberedningen som beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-24 § 69.
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
§ 7 Höjning av fasta arvoden
1. Ändra från prisbasbelopp till riksdagsledamotarvode.
2. Kommunalrådets ersättning utgår från 85 % av riksdagsledamotarvodet.
§ 8 Ändrat maxbelopp för ersättning för förlorad arbetsinkomst
Även knyta maxbeloppet till ett riksdagsledamotarvode.
§ 9 Instruktion för oppositionsråd
1. Godkänna ändringen i bilaga 2.
2. Lägga till punkt 7.
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§ 10 Ställningstagande till möjliga förmåner för de som är fastarvoderade från 40
% och uppåt
1. I dagsläget inte utnyttja möjligheten.
2. Till nästkommande mandatperiod ha det under uppsikt.
§ 11 Genomgång av bestämmelserna
Överlämna förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda daterad 2018-03-02 till kommunfullmäktige.
§ 12 Fasta arvoden för presidiet i sociala myndighetsnämnden och utskottet för
omsorg
1. Fast arvode för presidiet i sociala myndighetsnämnden enligt följande
Ordförande

Vice ordförande

10 %

5%

Fast arvode för presidiet i utskottet för omsorg
Ordförande

Vice ordförande

40 %

20 %

§ 14 Fasta arvoden för presidiet i demokratiberedningen
Inte fastställa arvoden för presidiet i demokratiberedningen innan arbetsordning
för demokratiberedningen har upprättats, då det saknas underlag för att bedöma
arvoden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-16
Förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda daterad
2018-06-19

Beslutet skickas till
Arvodesberedningen
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