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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 2018-02-08 18:00

Övriga

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Måndagen den 12 februari kl 17:00 Medborgarservice,
Henån

Ärende

Dnr

Sid

1.

Presentation av utredningsuppdrag,
Henån skola

KS/2018:146

2.

Revisionen informerar

KS/2018:92

1-43

3.

Tilldelning av markanvisning för
Tuvesvik, Lavön 2:9

KS/2017:433

44-56

4.

Utökning av investeringsram för
projekt renovering kök Strandgård

KS/2016:1708

5.

Godkännande av investering Ombyggnad av Gullholmsbadspiren

KS/2017:1811
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Ärende

Dnr

6.

Tillägg till avsiktsförklaring avseende
markanvisning för del av Lavön 2:20,
Orust kommun

KS/2013:1857

7.

Antagande av regler för färdtjänst

KS/2017:1557

8.

Förvärv av aktier i Inera AB

KS/2017:1859

9.

Hyressättning av särskilda boendet
Gullvivan

KS/2017:1927

10.

KS/2017:13
Kvartal 3 2017 - Redovisning av
statistikrapport om gynnande beslut
som inte har verkställts enligt SoL och
LSS enligt rapporteringsskuldighet till
Inspektionen för vård och omsorg (16
kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)

11.

Yttrande över Länsstyrelsens förslag
till valdistrikt

KS/2017:1908

12.

Motion om bygglovsbefrielse

KS/2017:1664

13.

Motion om solcellsinformation

KS/2016:658

14.

Motion om ekonomisk översyn av
förvaltningsområde lärande

KS/2017:1791

15.

Motion om nivå för god ekonomisk
hushållning

KS/2017:1793

16.

Motion om utökad budget för
avdelningen för detaljplaner inom
förvaltningsområde
samhällsutveckling

KS/2017:1607

17.

Avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige

KS/2018:92

Sid
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Ärende

Dnr

18.

KF §150 Val av 1 ledamot och 1
ersättare, samt vice ordförande i
Stiftelsen Orustbostäder 2018

KS/2017:1951

19.

Va av 1 ersättare i kommuninvest för
tiden 201802-08--2018-12-31

KS/2018:88

20.

Fyllnadsval ersättare i
Framtidsgruppen

KS/2017:1951

21.

Avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige

KS/2018:166

58-61

22.

Fyllnadsval som ledamot i
kommunstyrelsen, huvudman i Orust
sparbank samt ersättare i utskottet för
samhällsutveckling

KS/2018:166

58-61

23.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2018:167
KS/2018:168

62-63

ORUST KOMMUN
Ulrika Swedenborg
Bengt Torstensson
Ordförande

Sekreterare

Sid
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Presentation av utredningsuppdrag, Henån skola
Dnr KS/2018:146
Kommunstyrelsens beslut
1. Inte rikta några ekonomiska krav mot någon extern deltagande part i
projektet Henåns skola.
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram styrdokument för investeringar
och projekt innan juni månad.
3. Uppdra till förvaltningen att presentera utredningsuppdraget till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Lars Amlin presenterar sitt utredningsuppdrag om Henån skola.
Rapporten finns tillgänglig på Orust kommuns hemsida.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Sektorchef samhällsutveckling
Ekonomichef
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Revisionen informerar
Dnr
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Tilldelning av markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:9
Dnr KS/2017:433
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Tilldela exploatören markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91 enligt
inlämnad anbud med ett markpris om 19 000 000 kronor.
2. Godkänna genomförandeavtal daterad 2017-12-28, köpeskontrakt
för Lavön 2:91 daterad 2017-12-28 och avtal om anläggningsarrende
daterat 2017-12-28.
Reservationer och särskilda uttalanden
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet, för att det saknas
handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 att gå ut med en inbjudan till
markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91. Gällande detaljplan för
markanvisningsområdet medger flerbostadshus med tillhörande
parkeringsplatser samt komplementbyggnader. Acceptpriset för
markanvisningen sattes till 10 miljoner kronor. Exploatör som tilldelas
har även möjlighet att teckna ett långsiktigt arrende med rätt att
anlägga småbåtshamn med tillhörande sjöbodar som knyts till blivande
ägare av Lavön 2:91.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-10-04 § 99 att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela exploatören markanvisning för
Tuvesvik, Lavön 2:91 enligt inlämnat anbud med ett markpris om 19 000 000
kronor, samt att godkänna genomförandeavtal daterad 2017-09-14, köpeskontrakt
för Lavön 2:91 daterat 2017-09-14 och avtal om anläggningsarrende för
utbyggnad av båthamn och sjöbodar daterat 2017-09-14.

Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-22 § § 255 kommunfullmäktige
besluta att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
tilldela exploatören markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91 enligt
inlämnat anbud med ett markpris om 19 000 000 kronor, samt att
godkänna genomförandeavtal daterad 2017-11-10, köpeskontrakt för
Lavön 2:91 daterat 2017-09-14 och avtal om anläggningsarrende för
utbyggnad av båthamn och sjöbodar daterat 2017-11-10.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 § 133 att bordlägga
ärendet.

2018-01-26

9

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-28 § 147 att återremittera
ärendet för framtagande av nytt avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-11
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-12-28
Genomförandeavtal daterat 2017-12-28
Köpekontrakt daterat 2017-12-28
Avtal om anläggningsarrende daterat 2017-12-28

Utökning av investeringsram för projekt renovering kök
Strandgård
Dnr KS/2016:1708
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna utökade investeringsram om 6,5 miljoner kronor för
2018 till total en investeringsram om 9,5 miljoner kronor för
investeringsprojekt – renovering kök Strandgården.
2. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges totala
investeringsbudget för 2018 (KF 2017-08-24 § 89)
3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med
investeringen kompenseras hyrande verksamheter.
På sammanträdet
Kommunstyrelsen avslår Veronica Almroths (L) förslag.
Reservationer och särskilda uttalanden
Veronica Almroth för liberalerna och Hans Pettersson för moderaterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbeslut för renovering Strandgårdens kök fattades på KF
2016-08-11 § 78 samt KF 2017-03-09, § 21 om totalt 5,5 miljoner
kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände igångsättning av
projekteringen 2016-11-30 § 150.
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Projekteringen visar att dagens ventilationsaggregat inte klarar den
kommande produktionsökningen med 80 % och att denna behöver
bytas i sin helhet. Likaså krävs högre grad av inventarieutbyte.
Resultatet efter avslutad projektering är att investeringsramen för
projektet behöver utökas för fastighet med 6,5 miljoner kronor till
totalt 9,5 miljoner kronor.
I den totala investeringsramen om 12 miljoner kronor innefattas
inventarier med 2,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2017-12-05 § 147
1. Godkänna igångsättning om 2,5 miljoner kronor för 2018 till
inventarier renovering kök Strandgården.
2. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med
investeringen kompenseras köpande verksamheter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Veronica Almroth (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att
återremittera ärendet med hänvisning till att se över andra billigare
alternativ, att bara Strandgården ska leverera till sig själva, och skolan
får mat levererat från annat håll.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Fastighetschef
Ekonomienheten
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Godkännande av investering - Ombyggnad av
Gullholmsbadspiren
Dnr KS/2017:1811
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Upphäva sitt tidigare beslut 2017-06-21 § 143 att uppdra till
förvaltningsområde samhällsutveckling att sälja bryggan vid
Gullholmsbadspiren till bokfört värde, under förutsättning att arrendeavtal
tecknas för den nya bryggan med trafikoperatören.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna investeringsprojekt – Ombyggnad av Gullholmsbadspiren, med
total projektbudget om 6,1 miljoner kronor för 2018.
2. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges totala investeringsbudget för
2018 (KF 2017-08-24 § 89)
3. Samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med
investeringen finansieras av det förslagsställande förvaltningsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-21 § 143 att uppdra till förvaltningsområde
samhällsutveckling att sälja bryggan vid Gullholmsbadspiren till bokfört värde,
under förutsättning att arrendeavtal tecknas för den nya bryggan med
trafikoperatören.
Bakgrunden var att bryggan vid Gullholmsbadspiren, efter särskild inspektion av
upphandlad konsultfirma, konstaterats ha ett större investeringsbehov.
Förhandlingar har pågått under hösten, men ändrade förutsättningar bland annat
genom ett beviljat statsstöd om 2,5 miljoner kronor, har bidragit till att
förvaltningen nu gör bedömningen att det är mer ekonomiskt fördelaktigt för
kommunen att själv göra investeringen.
Projektet beräknas till en kostnad om 6,1 miljoner kronor och planeras genomföras
i sin helhet under 2018.
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Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av
Lavön 2:20, Orust kommun
Dnr KS/2013:1857
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avsiktsförklaring, daterad 2016-02-19, avseende markanvisning för
del av Lavön 2:20, Orust kommun förlängs till och med 2019-06-30.
Sammanfattning av ärendet
Företaget Västsvenska Skaldjur AB har sedan 2016-06-08 en avsiktsförklaring
med Orust kommun som ger företaget ensamrätt att undersöka möjligheten att
exploatera ett markområde i Tuvesvik för sin verksamhet, samt att ta fram en ny
detaljplan med inriktning mot industri/fiskeriverksamhet. Då avsiktsförklaringen
löper ut 2017-12-31 måste ett tillägg med förlängning göras då arbetet med att
pröva planförutsättningarna har dragit ut på tiden. Västsvenska Skaldjur har nu
önskemål om att i samband med förlängningen av avsiktsförklaringen göra ett
tillägg som möjliggör att den planerade industrin kan kombineras med restaurangoch handelsverksamhet.
Arbetet med detaljplanen är påbörjad med inriktning mot
industri/fiskeverksamhet, en inriktning som Orust kommun inte har för avsikt att
ändra.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-11-29 § 122 att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avsiktsförklaring, daterad 2016-02-19, avseende markanvisning för del av
Lavön 2:20, Orust kommun förlängs till och med 2019-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-17

Avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön 2:20,
Orust kommun, daterad 2016-02-19
Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön
2:20, Orust kommun, daterad 2017-11-17
Skrivelse Västsvenska Skaldjur AB
Salteriet Presentation, daterad 2017-11-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottets för samhällsutveckling
förslag.

2018-01-26

14

Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Plan, mark- och exploatering

Antagande av regler för färdtjänst
Dnr KS/2017:1557
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reglerna för färdtjänst enligt förslag daterat 2017-11-03.
2. Upphäva sitt tidigare beslut 2001-06-28 § 56 om regler och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänst inom Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ansvarar i enlighet med lag om färdtjänst (1997:746),
för att färdtjänst av god kvalitét anordnas inom kommunen för sina
medborgare. Enligt samma lag får en kommun för sina
kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra
kommuner.
Kommunens färdtjänstområde, inom vilket våra färdtjänstberättigade
kommunmedborgare kan resa med särskilt anordnade transporter
genom utföraravtal med Västtrafik AB, sträcker sig över hela Västra
Götalandsregionen.
Dagens regelverk med tillhörande tillämpningsföreskrifter är i behov
av en revidering så att dessa stämmer med gällande lagstiftning; är
anpassade för dagens samhällsförhållanden samt är uppdaterade
utifrån den organisation för verksamheten som finns inom kommunen.
För att tillgodose behovet av förändringar inom regelverket har
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på nytt regelverk
daterat 2017-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:

2018-01-26
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1. Anta reglerna för färdtjänst enligt förslag daterat 2017-11-03.
2. Upphäva sitt tidigare beslut 2001-06-28 § 56 om regler och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänst inom Orust kommun.

_________
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Förvärv av aktier i Inera AB
Dnr KS/2017:1859
Kommunstyrelsens förslag till
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Efter beslut i SKL den 7 oktober 2016 godkändes att SKL Företag AB skall förvärva
merparterna av aktierna i Inera AB. Efter det formella tillträdesdatumet den 16 mars 2017
kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera i bolaget och genom detta
bli delägare på samma villkor. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det
möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så
kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen
därmed vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat
ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Godkänna ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal
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Hyressättning av särskilda boendet Gullvivan
Dnr KS/2017:1927
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa hyresnivån för Gullvivan till 1 950 kronor per kvadratmeter.
2. Som årlig hyreshöjning följa Stiftelsen Orustbostäders fastslagna
hyreshöjningar samt att denna sker från januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Till sommaren 2018 beräknas det nya särskilda boendet Gullvivan, som ligger i
anslutning till nuvarande boendet Kaprifolgården, vara klart för inflyttning.
Boendet kommer att bestå av 30 lägenheter.
I samband med detta öppnade har det tidigare beslutats att Ågårdens särskilda
boende kommer att stängas och de boenden beredas plats till Gullvivan (KS 201709-27 § 187).
Fastigheten kommer förutom särskilt boende bland annat att inrymma vårdcentral
och apotek. Fastigheten ägs av Vårdfastigheter i Henån AB.
Utskottet för omsorg beslutade 2017-12-19 § 110 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att fastställa hyresnivå för Gullvivan till 1 950 kronor
per kvadratmeter, samt att som årlig hyreshöjning följa Stiftelsen Orustbostäders
fastslagna hyreshöjningar samt att denna sker från januari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 207-12-11
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef omsorg
____________
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Kvartal 3 2017 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som
inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskuldighet till
Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)

Dnr KS/2017:13
Kommunstyrelsen förslag till
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Godkänna statistikrapport kvartal 3 2017 för ej verkställda
gynnande beslut och tidigare rapporterade beslut som inte har
verkställts under kvartal 1 och 2 2017 enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
Orust kommun skall, 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 skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 3 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut

Beslut

ej verkställda

verkställt
efter

inom 3 mån.

3 mån.
Individ- och familjeomsorgen

14

0

Vård och omsorg

8

3

Stöd och omsorg (LSS)

2

0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 11 oktober 2017.
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 m. bilagor 2017-11-09
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Förvaltningsområde omsorg
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Yttrande över Länsstyrelsens förslag till valdistrikt
Dnr KS/2017:1908
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Tillstyrka Länsstyrelsen förslag på valdistrikt inför år 2019.
Ärendebeskrivning/sammanfattning

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Kommunen ska se över indelningen året närmast före de år då
ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen
självmant besluta om indelningen i valdistrikt. Innan Länsstyrelsen
fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.
Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och
2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt
omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt
får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga
skäl.
Orust har fyra valdistrikt som understiger bestämmelserna i vallagen
om mellan 1000-2000 röstberättigade. Två av dessa har färre än 300
röstberättigade.
Länsstyrelsen konstaterar att när ett valdistrikt omfattar för få
röstberättigade finns det risk att valhemligheten är i fara.
Med anledning av ovanstående Överväger Länsstyrelsen att besluta att
valdistrikten Mollösund och Gullholmen slås samman med valdistrikt
Morlanda Västra, vilket ger ett valdistrikt på 980 röstberättigade och
Länsstyrelsen föreslås att valdistriktet fortsatt heta Morlanda Västra.
Valnämnden beslutade 2017-12-20 § 21 att kommunfullmäktige
beslutar att tillstyrka Länsstyrelsens förslag på valdistrikt.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen daterad 2017-11-23
Skrivelse från Länsstyrelsen daterad 2017-12-04
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C) föreslår att kommunfullmäktige inte beslutar att valdistrikten
Mollösund och Gullholmen slås samman med valdistrikt Morlanda Västra.

2018-01-26
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Valansvariga
Valnämnden
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Motion om bygglovsbefrielse
Dnr KS/2017:1664
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Med bifall till motionen uppdra till kommunstyrelsen att vidare
utreda frågan – med bland annat Boverkets pågående utredning som
underlag.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder (L) föreslår i motion daterad 2017-10-02
kommunfullmäktige besluta att bygglovsbefrielse gäller som
huvudregel där sådan får ges, samt att undantag från tillåten
bygglovsbefrielse motiveras.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 § 188 att lämna
förvaltningens förslag till yttrande till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-05 § 154 att
lämna över beslutet till kommunstyrelsen efter ytterligare information
på kommunstyrelsens sammanträde.
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Motion om solcellsinformation
Dnr KS/2016:658
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige beslutar
1. Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-11-21 anse
motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder (L) föreslår i motion daterad 2016-04-12
kommunfullmäktige besluta att Orust kommun undersöker
möjligheten att skapa information om husägares möjliga eltillverkning vid montering av solceller på sitt tak.
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Motion om ekonomisk översyn av förvaltningsområde lärande
Dnr KS/2017:1791
Kommunstyrelsens förslag till
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Med hänvisning till att det redan pågår en ekonomisk översyn av
förvaltningsområde lärande, anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder, Liberalerna, föreslår i motion daterad 2017-10-31 att en utredning
ska genomföras rörande besparingsmöjligheter inom förvaltningsområde lärande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2017-11-20
Motion inlämnad av Ulf Sjölinder, Liberalerna daterad 2017-10-31
_________

2018-01-26

25

Kommunfullmäktige

Motion om nivå för god ekonomisk hushållning
Dnr KS/2017:1793
Kommunstyrelsens förslag till
Kommunfullmäktige beslutar
1. Med bifall till motionen uppdra till kommunstyrelsen att se över
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder, Liberalerna, föreslår i motion daterad 2017-10-31, att en utredning
ska genomföras rörande vad som är ett rimligt resultat för att Orust kommun ska
uppfylla god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2017-11-23
Motion, inlämnad av Ulf Sjölinder, Liberalerna 2017-10-31
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Motion om utökad budget för avdelningen för detaljplaner inom
förvaltningsområde samhällsutveckling
Dnr KS/2017:1607

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, daterad 201711-08, anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Anders Arnell (M) har i motion, 2017-09-21, föreslagit att det från och
med januari 2018 tillförs två nya tjänster för planarkitekter till
förvaltningsområde Samhällsutveckling. Motionärens motivering är att
Orust kommun har ett stort arbete framför sig för att förverkliga
kommunens beslutade Bostadsförsörjningsprogram.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att förverkligande av
Bostadsförsörjningsprogrammet kräver omfattande arbetsinsatser.
Insatserna behövs brett och inte enbart för arbetet med detaljplaner.
För att möjliggöra önskad tillväxt behöver nödvändig
kapacitetsutbyggnad av vatten och avlopp ske i takt med beslutad VAplan. Genom markanvisningsprogram och markanvisningar styrs
ändamål på byggnation för exploateringsprojekt.
Inför 2017 förstärktes plan-, mark- och exploatering med en
planarkitektstjänst. Under året har en upphandlad konsult ersatt en
vakans för en föräldraledighet. Denna återkommer i början av 2018
men förvaltningen avser att bibehålla konsulten som är
självfinansierad och debiterar ut 100 % av sin tid. Samtidigt förstärks
mark- och exploatering temporärt under 2018 med en 80 % tjänst för
att arbeta ned ackumulerad ärendemängd och korta
handläggningstiderna. Den temporära tjänsten finansieras genom
omprioritering inom ram. En projektledartjänst 100 % tillkommer
(omprioritering inom ram) för arbete med VA-investeringar, liksom
ytterligare 25 % upphandlingsstöd som bedöms finansieras genom
bättre avtal och kostnadsbesparingar.
Sammantaget så är antalet tjänster för 2018, jämfört med 2016, ökats
med 4,05. En är finansierad genom ramtillskott och 3,05 inom ram.
Förvaltningens bedömning är att detta motsvarar resursbehovet för
nästkommande år utifrån de prioriteringar som gjorts i
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Bostadsförsörjningsprogram och VA-plan. Det kan inte uteslutas att
ytterligare resursbehov kan komma att behövas för 2019, vilket i
sådana fall inarbetas i kommande budgetprocess.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-11-29 § 124 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, daterad 201711-08, anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-08
Motion, daterad 2017-09-21
Beslutet lämnas till
Motionären
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Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS/2018:92
Bengt Torstensson (S) begär i skrivelse daterad 2018-01-15 att bli
entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
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KF §150 Val av 1 ledamot och 1 ersättare, samt vice ordförande i
Stiftelsen Orustbostäder 2018
Dnr KS/2017:1951
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Val av 1 ersättare i kommuninvest för tiden 2018-02-082018-12-31
Dnr KS/2018:88
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Fyllnadsval ersättare i Framtidsgruppen
Dnr 2017:1471
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Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr:2018:166
Lena Jansson (V) avsäger sig i skrivelse daterad 2018-01-24 sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
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Fyllnadsval som ledamot i kommunstyrelsen, huvudman i Orust
sparbank samt som ersättare i utskottet för samhällsutveckling
Dnr 2018:166
Lena Jansson har i skrivelse daterad 2018-01-24 avsagt sig sina uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen och som huvudman i Orust sparbank samt som
ersättare i utskottet för samhällsutveckling.
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Anmälan av inkomna skrivelser
Motion-” Måltidsvänner” inom äldreomsorgen – Veronica Almroth (L)
Dnr KS/2018:167
Motion- Läxhjälp i skolan – Veronica Almroth (L)
KS/2018:168
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