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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Plats och tid

Sammanträdesrum Högholmen, Henån 2017-05-09 Kl. 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Ersättare
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Arnell (M)
Alexander Hutter (S)
Ulf Sjölinder (L)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Henån.
Måndag den 15 maj, kl. 16:00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Förslag till Energi- och klimatstrategi 20172030

KS/2015:2122

Eva Kläppe, Hellström
08:30-09:00
s.1-20

2.

Utseende av politiska ansvariga i projektet
med Förenkla helt enkelt

Ronny Svensson
09:00-09:30
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Ärende

Dnr

Föredragande

3.

Ekonomisk rapport, förvaltningsområde
omsorg

Susanne Ekblad
Anna Torstensson
10:00-10:30

4.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
budget 2018-2020

KS/2016:2021

Susanne Ekblad
Förvaltningsområdeschefer
13:00-14:30
S.21-59

5.

Slutrapport för investeringsprojektet
åtgärder i Henåns skola

KS/2012:2615

s.60-61

6.

Antagande av ny styrmodell

KS/2016:2022

s.62-65

7.

Riktlinjer för fordonshantering

KS/2017:767

s.66-79

8.

Finansrapport april 2017

KS/2017:766

s.80-85

9.

Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds KS/2017:758
förbundsordning

s.86-94

10.

Igångsättningstillstånd för
investeringsprojekt gatubelysning samt
tillkommande medel härför

KS/2017:555

11.

Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen

KS/2017:720

12.

Ändring i kommunstyrelsens reglemente
avseende tillsynsansvar enligt lag om ecigaretter

KS/2017:781

13.

Motion om handlingsplan för anpassning av KS/2017:600
omsorgsverksamheten

s.98

14.

Igångsättningstillstånd för
bredbandsinvesteringar under 2017

KS/2015:952

s.99-118

15.

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

KS/2017:764

s.119-140

16.

Kommunchefen informerar

s.95-97
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Ärende
17.

Utskotten informerar

18.

Ordförande informerar

Dnr

ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde
Ordförande
Shkelqim Istrefi
Sekreterare

Föredragande
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Förslag till Energi- och klimatstretegi 2017-2030
Dnr KS/2015:2122
Alla kommuner ska ha en aktuell energiplan, som avser kommunen som geografiskt
område och som organisation. Den ska hantera frågor om tillförsel, distribution och
användning av energi i kommunen.
Den pågående klimatförändringen är vårt mest allvarliga lokala och globala miljöhot.
En varmare atmosfär innebär högre avdunstning och snabbare cirkulation med mer
nederbörd, fler och kraftfullare stormar, torka, översvämningar och förhöjda
havsvattennivåer. Strategin tar sin utgångspunkt i internationella, nationella och
regionala mål.
Syftet med energi- och klimatstrategin är att sammanfatta kommunens syn på energioch klimatfrågorna. Strategins fokus ligger på att minska utsläppen av koldioxid inom
områdena energi och transporter. Strategin är ett verktyg för kommunen att
samordna olika aktörers insatser och verka för en miljömässigt bra och säker
energisituation i kommunen. Den är ett styrande dokument som är underlag för
övergripande strategier och beslut, budget samt nämndernas och utskottens
verksamhetsplanering.
Det nationella och regionala målet om en minskning med 70 procent av utsläppen
från transporter 2030 jämfört med 2010 bedöms inte vara realistiskt för Orust som
geografiskt område. Därför innehåller förslaget till energi- och klimatstrategi ett något
lägre måltal. Målet om att bli ett energi- och klimatneutralt Orust kvarstår. Däremot
bedöms inte inriktningsmålet Orust energi- och klimatneutralt 2020 att kunna
förverkligas.
Energi- och klimatstrategi 2017-2030 innebär ett omtag av energi- och
klimatpolitiken. Med tydliga mål och uppföljning av aktiviteter blir det lättare att
analysera och följa stegen mot målet energi- och klimatneutralt Orust. Däremot
bedöms inte inriktningsmålet Orust energi- och klimatneutralt 2020 kunna
förverkligas.

Beslutsunderlag
Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017–2030, daterad 2017-04-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-27
________
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Tjänsteskrivelse
Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017–2030
Bakgrund
Alla kommuner ska ha en aktuell energiplan, som avser kommunen som geografiskt
område och som organisation. Den ska hantera frågor om tillförsel, distribution och
användning av energi i kommunen.
Den pågående klimatförändringen är vårt mest allvarliga lokala och globala miljöhot.
En varmare atmosfär innebär högre avdunstning och snabbare cirkulation med mer
nederbörd, fler och kraftfullare stormar, torka, översvämningar och förhöjda
havsvattennivåer. Strategin tar sin utgångspunkt i internationella, nationella och
regionala mål.
Syftet med energi- och klimatstrategin är att sammanfatta kommunens syn på energioch klimatfrågorna. Strategins fokus ligger på att minska utsläppen av koldioxid inom
områdena energi och transporter. Strategin är ett verktyg för kommunen att
samordna olika aktörers insatser och verka för en miljömässigt bra och säker
energisituation i kommunen. Den är ett styrande dokument som är underlag för
övergripande strategier och beslut, budget samt nämndernas och utskottens
verksamhetsplanering.
Det nationella och regionala målet om en minskning med 70 procent av utsläppen
från transporter 2030 jämfört med 2010 bedöms inte vara realistiskt för Orust som
geografiskt område. Därför innehåller förslaget till energi- och klimatstrategi ett något
lägre måltal. Målet om att bli ett energi- och klimatneutralt Orust kvarstår. Däremot
bedöms inte inriktningsmålet Orust energi- och klimatneutralt 2020 att kunna
förverkligas.
Energi- och klimatstrategi 2017-2030 innebär ett omtag av energi- och
klimatpolitiken. Med tydliga mål och uppföljning av aktiviteter blir det lättare att
analysera och följa stegen mot målet energi- och klimatneutralt Orust. Däremot
bedöms inte inriktningsmålet Orust energi- och klimatneutralt 2020 kunna
förverkligas.
Arbetet inleddes våren 2016 med faktainsamling och omvärldsbevakning av en
arbetsgrupp med kommunala tjänstemän. I början av maj 2016 arrangerades möte
med inbjudna föreningar. Strategin har diskuterats i kommunstyrelsens arbetsutskott,
utskottet för samhällsutveckling, Framtidsgruppen och kommunchefens
ledningsgrupp. Under mars-april 2017 har förslaget remissbehandlats. Remissen
skickades ut till fjorton myndigheter, organisationer och föreningar. Sju av dessa har
inkommit med remissvar. Dessa har bland annat resulterat i revidering av strategier,
kompletteringar avseende årsproduktion av vindkraft, text om laddinfrastruktur samt
korrigering och komplettering i uppföljning av energi- och klimatplan 2007-2012. Det
har gjorts förtydliganden kring uppföljning, samverkan, ekonomiska konsekvenser för
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andra än den kommunala organisationen samt angående att strategin avser både den
kommunala organisationen och det geografiska området. De mer omfattande
synpunkter som inte har inarbetats berör olika mål för den kommunala
organisationen respektive det geografiska området, fördjupning kring strategierna och
av de regionala miljömålen, tätare uppföljning samt analys av aktivitetsresultat i
energi- och klimatplan 2007-2012. Bedömningen är att olika mål inte behövs,
fördjupning kring strategier och regionala miljömål hanteras vid framtida ev.
revidering, föreslagen uppföljning är tillräcklig samt att fördjupad uppföljning kan bli
aktuell i samband med framtagande av aktivitetsplaner.
Synpunkter avseende aktiviteter för att nå målen kommer att beaktas i samband med
att aktivitetsplaner för kommunens verksamheter arbetas fram. Det har framförts
önskemål ett gemensamt uppdragsdokument för nämndernas arbete med
aktivitetsplaner.
Utöver ovanstående har det framförts synpunkt om att strategin ska sändas för
samråd till de politiska partierna och andra intressenter.
Syfte
Strategins syfte är att sammanfatta kommunens syn på energi- och klimatfrågorna
samt vad kommunen planerar för att det övergripande målet ska kunna uppnås.
Beslutsunderlag
Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017–2030, daterad 2017-04-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-27
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Energi- och klimatstrategi 2017–2030, daterad 2017-04-26
att upphäva kommunfullmäktiges inriktningsbeslut Orust energi- och klimatneutralt
2020, beslut 2013-06-27 § 111
Beslutsexpediering
Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling
Samhällsstrateg
ORUST KOMMUN
/Förvaltningsområde samhällsutveckling/

Lena Tegenfeldt
Förvaltningsområdeschef

Eva Kläppe Hellström
Samhällsstrateg
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Utseende av politiska ansvariga i projektet med Förenkla helt enkelt
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 att uppdra till kommunstyrelsens
arbetsutskott att utse en styrgrupp i projektet med Förenkla helt enkelt.
________
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Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget 2018-2020
Dnr KS/2016:2021
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till budget för åren 20182020. Tanken är att de politiska partierna nu ska arbeta vidare med förslaget. Den
politiska majoritetens budget behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen i maj. Normalt presenteras de övriga partiernas budgetförslag först
i samband med att kommunfullmäktige ska besluta om budget 2018-2020 i augusti.
_________
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Slutrapport för investeringsprojektet åtgärder i Henåns skola
Dnr KS/2012:2615
Enligt våra riktlinjer för investeringar ska större investeringsprojekt slutredovisas. En
slutrapport för investeringsprojektet åtgärder i Henåns skola har upprättats.
Beslutsunderlag
Slutrapport – åtgärder Henåns skola, daterad 2017-04-27
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-26.
_________
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Tjänsteskrivelse
Slutrapport för investeringsprojektet åtgärder i Henåns skola
Sammanfattning
Enligt våra riktlinjer för investeringar ska större investeringsprojekt slutredovisas. En
slutrapport för investeringsprojektet åtgärder i Henåns skola har upprättats.
Beslutsunderlag
Slutrapport – åtgärder Henåns skola, daterad 2017-04-27
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten för investeringsprojektet Åtgärder i Henåns skola
Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Fastighetsenheten

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Jan Eriksson
Kommunchef
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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.
_________
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Tjänsteskrivelse
Antagande av ny styrmodell från och med 2018 och framåt
Historik
Kommunens nuvarande styrmodell beslutades av kommunfullmäktige 2009-02-26 §
21 (KS/2008:1552). Styrmodellen utgår från balanserad styrning med balanserade
styrkort som uppföljningsmodell.
Syfte
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.
Sammanfattning
Förslaget till ny styrmodell utgår från Måseskärs gamla fyr. Fyren ska illustrera
styrmodellens uppgift att hålla samman styrningen av kommunens verksamheter.

Vision och politisk plattform för mandatperioden är styrande för samtliga
verksamheter. Styrmodellen utgörs av tre målområden som utgår från visionen.
Målområde är ett samlingsbegrepp för ett antal uppsatta mål. De övergripande målen
som kommunfullmäktige årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp av
indikatorer. Indikatorer och målvärde för vart och ett av åren i planperioden, tas fram
i samband med uppdragsdokumentet på hösten och beslutas av nämnderna.
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Indikatorerna kan brytas ner på fler nivåer om det bedöms som effektivt och
lämpligt.
Styrdokumenten är en viktig del av styrningen av kommunen och ska samspela med
visionen och de övergripande målen. Grunduppdragen utgör den största delen av en
kommuns verksamhet, och det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp
och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget
uppfyller god kvalitet eller inte. Kvalitetsstyrningen följs upp av nyckeltal.
Beslutsunderlag
Förslag till ny styrmodell från och med år 2018 och framåt, upprättad av
kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny styrmodell från och med år 2018 och framåt, och
att tidigare beslut om styrmodell från 2009-02-26 § 21 upphävs.
Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Kommunchef
Förvaltningsområdeschefer
Miljö- och byggnadsnämnden

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Jan Eriksson

Susanne Ekblad

Kommunchef

Ekonomichef
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Riktlinjer för fordonshantering
Dnr KS/2017:767
I budget 2015 med plan för 2016 och 2017 fick kommunstyrelseförvaltningen ett
uppdrag att samordna kommunens bilpark på ett effektivt sätt. Arbetet med att
effektivisera och minska kostnaderna har skett parallellt med att riktlinjer för
fordonshantering har tagits fram. Riktlinjerna ersätter tidigare hanteringsrutiner och
reglerar nu flera frågor som tidigare varit oklara och kostnadsdrivande.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för fordonshantering
________
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Tjänsteskrivelse
Riktlinjer för fordonshantering
Syfte
I budget 2015 med plan för 2016 och 2017 fick kommunstyrelseförvaltningen ett
uppdrag att samordna kommunens bilpark på ett effektivt sätt. Arbetet med att
effektivisera och minska kostnaderna har skett parallellt med att riktlinjer för
fordonshantering har tagits fram. Riktlinjerna ersätter tidigare hanteringsrutin och
reglerar nu flera frågor som tidigare varit oklara och kostnadsdrivande.
Sammanfattning
Våren 2014 tog Miljöbilscentralen fram på uppdrag av kommunen en nulägesanalys
för kommunens fordon. Den visade att kommunen hade förhållandevis låg andel
miljöklassade fordon (32 %). Fordonen var i varierande skick och ålder och privata
bilar användes frekvent. Vid genomgång av fordonsanvändningen visade det sig att
vissa fordon användes endast för korta sträckor under en liten del av dagen.
Kommunens fordon hade också en årlig körsträcka på 1 000-6 000 mil per fordon.
Den årliga körsträckan bör ligga runt 2 000 mil per fordon. För de verksamheter som
är transportintensiva är det därför av stor vikt att fordonen skiftas regelbundet för att
nå ungefär samma körsträcka per år.
Miljöbilscentralen föreslog ett antal åtgärder, bland annat montering av
telematikutrustning i fordonen med elektronisk körjournal och aktivt stöd till föraren
genom ISA och ECO-index. Det beräknades bland annat ge en minskad
bränsleförbrukning på mellan 13 och 15 %. De föreslog även åtgärder för minimering
av användande av privata bilar genom fler bilpooler.
Antalet fordon och kostnaderna har de senaste åren ökat. Det beror bland annat på
att beslut om fordon har normalt tagits på lägsta chefsnivå och behovet av
fordon/fordonstyper i verksamheten har inte prövats i någon större utsträckning.
Vägen till nya riktlinjer har varit lång. Det är många frågor som har utretts, diskuterats
och testats. El-fordon, telematik och alkolås är exempel på sådana frågor.
Fordonstyper, utrustning, bilpooler och privat bilar i tjänsten är andra exempel.
Diskussioner och dialog har skett med såväl chefer som skyddsombud och
bilansvariga i verksamheterna.
Riktlinjerna har bland annat tydliggjort organisationen för fordonshantering, där
förvaltningsområdeschef beslutar om nyanskaffning och budgetansvarig chef om
utbyte och avyttring. Fordonsstrateg är en ny roll som ersätter tidigare
fordonsansvarig. Det har visats sig att fordonsfrågorna är av en strategisk karaktär där
det är viktigt med helhetsperspektiv och övergripande utvecklingsarbete som bidrar
till en kostnadseffektiv fordonspark och som går hand i hand med t.ex. kommande
miljö- och klimatstrategi. Fordonsansvarig har hittills haft som uppgift att upprätta
fordonsrelaterade avtal.
De nya riktlinjerna innebär att kommunens fordon från 2015 har telematik och
alkolås. Riktlinjerna har också tydliggjort vilka fordonstyperna är och när de kan
beställas. Grundutrustning och extra utrustning har tidigare varit otydligt och regleras
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numera i riktlinjerna. Idag är laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter en
begränsning för att utöka el-fordonsparken. I takt med att infrastrukturen byggs ut
kan fler el-fordon införskaffas. Odubbade vinterdäck kommer också bli allt vanligare
på kommunens fordon efter att riktlinjerna antas.
I december 2016 gjorde Miljöbilscentralen en ny nulägesanalys över kommunens
fordonspark. Rapporten bifogas som information. Flera åtgärder har redan påbörjats,
inte minst med anledning av förvaltningsområdes omsorgs arbete med att minska
sina kostnader. El-cyklar testas till exempel inom hemtjänsten. Milutjämning mellan
verksamheter sker och diskussion om gemensamma bilpooler har inletts.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för fordonshantering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för fordonshantering
Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Förvaltningsområde omsorg
Miljö- och byggnadsförvaltningen

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Jan Eriksson

Susanne Ekblad

Kommunchef

Ekonomichef
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Finansrapport april 2017
Dnr KS/2017:766
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport efter april månads
utgång 2017 med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-02
Finansrapport april 2017, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-02
________
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Tjänsteskrivelse
Finansrapport april 2017
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport efter april månads
utgång 2017 med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-02
Finansrapport april 2017, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport april 2017
Beslutsexpediering
Ekonomichef

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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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
_________
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Tjänsteskrivelse
Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
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
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ny förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund.

ORUST KOMMUN
kommunstyrelseförvaltningen
Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt gatubelysning samt
tillkommande medel härför
Dnr KS/2017:555
Kommunstyrelsen arbetsutskott tog beslut 2017-02-07 § 22 utifrån nedanstående
uppgifter:
I budget för 2017 har anslaget för huvudmannaskapet för vägbelysning minskats och
förutsatts att överföras till de samfälligheter som har belysningen på sina områden.
Nedan handlingsalternativ presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som
beslutade att förvaltningen skulle arbeta vidare med alternativ 2.
1. Avvakta, fortsätta arbeta i 10 år, tills förrättningarna successivt blir klara. Med
beaktande av överhängande risk för vitesföreläggande.
2. Kommunen återtar anläggningen enligt gällande avtal med VOE och Infratek.
3. Kommunen ändrar huvudmannaskap och sköter gata/park själva.
Alternativ 2 är nu utrett och ska nu verkställas.
Utredningen för alternativ två visar att de ej reglerade investeringskostnaderna,
mellan kommunen och elbolagen, uppgår till ca 1,7 miljoner kronor. I beslutad
investeringsram finns 1 miljon kronor avsatta.
För att kunna återköpa anläggningen behövs startbesked på 1 miljoner kronor från
beslutad investeringsram till investeringen Oförutsett hamn/gata och 0,8 miljoner
kronor ur mindre investeringar-kommunstyrelsen. För att administrera och
underhålla gatubelysningen behövs även en modul till Geosecma, vårt befintliga
kartsystem.
________
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Tjänsteskrivelse
Återköp av gatubelysning
Bakgrund
Kommunstyrelsen arbetsutskott tog beslut 2017-02-07 § 22 utifrån nedanstående
uppgifter:
I budget för 2017 har anslaget för huvudmannaskapet för vägbelysning minskats och
förutsatts att överföras till de samfälligheter som har belysningen på sina områden.
Nedan handlingsalternativ presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som
beslutade att förvaltningen skulle arbeta vidare med alternativ 2.
1. Avvakta, fortsätta arbeta i 10 år, tills förrättningarna successivt blir klara. Med
beaktande av överhängande risk för vitesföreläggande.
2. Kommunen återtar anläggningen enligt gällande avtal med VOE och Infratek.
3. Kommunen ändrar huvudmannaskap och sköter gata/park själva.
Alternativ 2 är nu utrett och ska nu verkställas.
Utredningen för alternativ två visar att de ej reglerade investeringskostnaderna,
mellan kommunen och elbolagen, uppgår till ca 1,7 miljoner kronor. I beslutad
investeringsram finns 1 miljon kronor avsatta.
Syfte
För att kunna återköpa anläggningen behövs startbesked på 1 miljoner kronor från
beslutad investeringsram till investeringen Oförutsett hamn/gata och 0,8 miljoner
kronor ur mindre investeringar-kommunstyrelsen. För att administrera och
underhålla gatubelysningen behövs även en modul till Geosecma, vårt befintliga
kartsystem.
Bedömning
Övertagande av gatubelysning och Geosecma-modul för gatubelysning om -1,8 mkr
beräknas generera kapitalkostnader med -158 tkr per år. Finansiering sker inom
ramen för verksamheten för gatubelysning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt - Oförutsett hamn/gata – med total
investeringsram om 1,0 miljoner kronor (KF 2017-03-09 §21) och
att tillskjuta 0,8 miljoner kronor ur mindre investeringar kommunstyrelsen, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
det förslagsställande förvaltningsområdet.

2017-05-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Lena Tegenfeldt

Björn Martinsson

Förvaltningsområdeschef
verksamhet

Chef affärsdrivande
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Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
Dnr KS/2017:720
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger tillståndsmyndigheterna rätt att utöva
kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. Med alkohol förstås en dryck som
innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Enligt alkohollagen ska all försäljning skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste
mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning
och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger
eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt skydd för
ungdomen finns dessutom åldersgränser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-20
Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
_________
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Tjänsteskrivelse
Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger
med serveringstillstånd, detaljhandel med folköl och tobak. Den ska hjälpa till med
prioriteringar och styra upptillsynen i tid och inriktning.
Bakgrund
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger tillståndsmyndigheterna rätt att utöva
kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. Med alkohol förstås en dryck som
innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Enligt alkohollagen ska all försäljning skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste
mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning
och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger
eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt skydd för
ungdomen finns dessutom åldersgränser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-20
Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsynsfrekvens samt resultat från gjorda tillsyner redovisas minst en gång per år
till kommunstyrelsens arbetsutskott och vid kommunens årliga bokslut.
Beslutsexpediering
Medborgarservice

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Marie-Louise Olsson
Alkoholhandläggare
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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.
_________
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Tjänsteskrivelse
Ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende tillsynsansvar enligt lag om
e-cigaretter
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.
Bakgrund
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra
bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv
(2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering om bl.a. åldersgräns,
anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Förslagen föreslås i
huvudsak genomföras i en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Det föreslås också vissa ändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, marknadsföringslagen
(2008:486) och radio- och tv-lagen (2010:696). Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juli 2017.
Anmälan om försäljning och skyldighet att utöva egenkontroll
Regeringens förslag innebär:
En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige ska inte få
tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter
utan att först ha anmält försäljning till den kommun där försäljning ska ske. Den som
bedriver sådan försäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över
försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se
till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan om
försäljning ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter
som behövs för tillsynen. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen
utan dröjsmål. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om egenkontrollprogrammens utformning.
Tillsyn
Regeringen förslag innebär:
Den omedelbara tillsynen på försäljningsställen ska utövas av kommunen och
Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om ålderskontroll samt anmälan om
försäljning och egenkontroll utom i de fall som rör gränsöverskridande
distansförsäljning. Tillsynen över tillhandahållandeförbuden på försäljningsställen ska
bedrivas av enbart kommunen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-27
Regeringens proposition 2016/17:132
Förslag till beslut
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”.
Beslutsexpediering
Medborgarservice

ORUST KOMMUN
Medborgarservice
Marie-Louise Olsson
Alkoholhandläggare
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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
__________
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Tjänsteskrivelse
Svar avseende motion om handlingsplan för anpassning av
omsorgsverksamheten
Sammanfattning
Sedan hösten 2016 har förvaltningsområde omsorg arbetat med olika åtgärder för att
anpassa och minska sina kostnader. Under vintern genomfördes en extern
kostnadsanalys av förvaltningsområdet som ledde fram till ett antal
rekommendationer. Ett förslag till handlingsplan är under bearbetning och kommer
att presenteras för utskottet för omsorgen i slutat av maj och kommunstyrelsen i juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-26
Motion med krav på att politiken sätter ner foten, daterad 2017-04-04
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad genom kommunstyrelseförvaltningens svar på motionen
Beslutsexpediering
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Jan Eriksson
Kommunchef
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Igångsättningstillstånd för bredbandsinvesteringar under 2017
Dnr KS/2015:952
Kommunfullmäktige har beslutat om utbyggnad av fiberstamnät enligt ITinfrastrukturplan (KF/2013-05-30 § 84 och vägval bredband (KF/2015-08-13 § 94).
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 21 om en reviderad investeringsbudget
för 2017 med plan för 2018-2019.
Beslutsunderlag
Investeringsblankett – Fiberstamnät Stocken-Gullholmen, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Stocken-Gullholmen, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Ellös-Västra Orust, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Ellös-Västra Orust, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Backa-Hälleviksstrand, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Backa-Hälleviksstrand, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Ellös-Flatön, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Ellös-Flatön, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Stillingsön-Myckleby, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Stillingsön-Myckleby, daterad 2017-03-31
_________

2017-05-03

33

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse
Antagande av startbesked för bredbandsinvesteringar under 2017
Historik
Kommunfullmäktige har beslutat om utbyggnad av fiberstamnät enligt ITinfrastrukturplan (KF/2013-05-30 §84) och vägval bredband (KF/2015-08-13 §94).
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 21 om en reviderad investeringsbudget
för 2017 med plan för 2018-19.
Bakgrund
I investeringsbudget för 2017 och plan 2018-19 finns en investeringsram för
utbyggnad av Fiberstamnät/bredband på 3 480 000 för 2017.
Dessa fördelas på följande fiberföreningsområden:
Budgeterad utgift 2017

Gullholmen
Västra Orust
Hälleviksstrand

745 000 kr
540 000 kr

Malöströmmar
1 050 000 kr
Myckleby
610 000 kr

535 000 kr

Beslutsunderlag
Investeringsblankett – Fiberstamnät Stocken-Gullholmen, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Stocken-Gullholmen, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Ellös-Västra Orust, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Ellös-Västra Orust, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Backa-Hälleviksstrand, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Backa-Hälleviksstrand, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Ellös-Flatön, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Ellös-Flatön, daterad 2017-03-31
Investeringsblankett – Fiberstamnät Stillingsön-Myckleby, daterad 2017-03-31
Kostnadskalkyl – Fiberstamnät Stillingsön-Myckleby, daterad 2017-03-31
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning, inom en total beslutad investeringsram för 2017 om totalt
3 480 000 kr (KF 2017-03-09 § 21) av investeringsprojekten

Gullholmen (Stocken-Gullholmen)
Västra Orust (Ellös-Västra Orust)
Hälleviksstrand (Backa-Hälleviksstrand)
Malöströmmar (Ellös-Flatön)
Myckleby
(Stillingsön-Myckleby)
Total

745 000 kr
540 000 kr
535 000 kr
1 050 000 kr
610 000 kr
3 480 000 kr

att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras
kommunstyrelsens stab

Beslutsexpediering
Kommunchef
IT-strateg
Ekonomiavdelningen

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelsens stab
Jan Eriksson

Per Linnér

Kommunchef

IT-strateg
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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
__________
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Tjänsteskrivelse
Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016 samt
beviljande av ansvarsfrihet
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.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016, samt
att bevilja Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2016
Beslutsexpediering
Tolkförmedling Väst

ORUST KOMMUN
kommunstyrelseförvaltningen
Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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