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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
Kristina Svensson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Bengt Olsson (OP), ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff (M), ej tjänstgörande ersättare § 161, 08:15-09:30
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 161
Tomas Nyberg, samordnare § 161
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling §§ 161-162
Eva Kläppe Hellström, samhällstrateg § 162
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§ 161
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling informerar om:
- Verksamheterna har fungerat bra under sommaren.
- Ny personal tillsatt efter vakanser i förvaltningsområde samhällsutveckling.
- Markanvisningar.
- Fjärrvärmeverksamheten.
- Igångsättnings av investering, Ängås tak.
- Tvet förskola
- Ungdomens hus.
- Bro upphandlingen.
Samordnare informerar om:
- Status gällande anvisningar för 2017, boenden för nyanlända.
Förvaltningsområdeschef för lärande informerar om:
- Verksamheterna fungerar bra.
- Skolskjuts.
- Varekils förskola, ny verksamhet.
- Modul i Ellös är uppsagd.
Kommunchef informerar om:
- Utvärdering av förvaltningens organisation
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2015:2122
§ 162
Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
Nu gällande energi- och klimatplan (2007-2012) är beslutad av kommunfullmäktige
(2007-10-25, § 86).
Kommunfullmäktige har beslutat om ”Inriktningsmål: Orust energi- och
klimatneutralt 2020” (2013-06-27, § 111).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera förslaget till energi- och
klimatstrategi till de politiska partierna för yttrande (2017-05-09, § 56).
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 samt 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.
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Under mars–maj 2017 remissbehandlades förslaget en första gång. Remissen
skickades ut till fjorton myndigheter, organisationer och föreningar. Sju av dem har
svarat. Svaren 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 andra än
den kommunala organisationen samt om 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 20072012. Bedömningen är att olika mål inte behövs, fördjupning kring strategier och
regionala miljömål hanteras vid framtida eventuell 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 även framförts önskemål om ett gemensamt
uppdragsdokument för nämndernas arbete med aktivitetsplaner.
Under maj–juni 2017 har förslaget remissbehandlats en andra omgång. Förslaget
skickades ut till de politiska partierna i kommunfullmäktige, enligt beslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-05-09, § 56). Fyra partier har svarat.
Synpunkter av politisk karaktär hänvisas till den politiska processen. Remissvaren har
bland annat resulterat i att ordet ”attraktionskraft” har ersatt ordet ”konkurrenskraft”
och uttrycket ”kollektiva resor” har ersatt ordet ”kollektivtrafik”. I övrigt hänvisas till
bifogad sammanställning av remissvaren.
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Energi- och klimatstrategi 2017-2030, daterad 2017-07-24, och
att upphäva kommunfullmäktiges inriktningsbeslut Orust energi- och klimatneutralt
2020, beslut 2013-06-27 § 111, samt
att Energi- och klimatstrategi 2017-2030 lyfts till kommunfullmäktige för revidering
av ”Vision och mål för Orust”, första och andra stycket, när beslut om kommunens
vision är fattat.
_________
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Maria Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
tillägg av att arbeta in målet gällande en sänkning av koldioxidutsläpp i nivå med
rikets mål, det vill säga en sänkning av koldioxidutsläppet med 70 % till 2030 med
efterföljande revidering av etappmålen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Energi- och klimatstrategi 2017-2030, daterad 2017-07-24, och
att upphäva kommunfullmäktiges inriktningsbeslut Orust energi- och klimatneutralt
2020, beslut 2013-06-27 § 111, och
att arbeta in målet gällande en sänkning av koldioxidutsläpp i nivå med rikets mål, det
vill säga en sänkning av koldioxidutsläppet med 70 % till 2030 med efterföljande
revidering av etappmålen, samt
att Energi- och klimatstrategi 2017-2030 lyfts till kommunfullmäktige för revidering
av ”Vision och mål för Orust”, första och andra stycket, när beslut om kommunens
vision är fattat.
Hans Pettersson (M) beviljas att till protokollet få anteckna att det är önskvärt att till
kommunfullmäktiges behandling av ärendet få en kort komplettering av kommunens
ställningstagande till inkomna synpunkter.
___________
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KS/2017:1432
§ 163
Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2018-2020
Fiskekommunerna bildades 1997 och består av nio kommuner. Tillsammans med
västra Götalandsregionen samverkar nätverket med intressenter inom maritima och
fiskerelaterade verksamheter för att skapa en bärkraftig utveckling. Ett förslag till
förlängning av verksamheten till 2020 har sänts till medlemmarna i nätverket
Fiskekommunernas mål och syfte är,
”Att vara en påverkansorganisation som främjar fiske och vattenbruk med
angränsande näringar med målet att vara en trovärdig aktör som underlättar för
näringslivet inom fiske och vattenbruk. Fiskekommunerna bidrar därmed till levande
kustsamhällen”
Fiskekommunerna arbetar bland annat med remissyttranden, uppvaktningar,
kontakter med myndigheter och departement samt kunskapsöverföring mellan olika
verksamheter inom marin näring.
Fiskekommunerna stöttar den maritima näringslivsutvecklingen genom att delta i
utvecklingsprojekt, delta i Vattenbruk i västs styrgrupp, delta i arbetsgrupper kring
nationella strategier och handlingsplaner. Även frågor som berör sportfiske
behandlas av fiskekommunerna.
Fiskekommunerna har en styrgrupp med en förtroendevald och en tjänsteperson per
kommun.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i nätverket Fiskekommunerna under åren 2018 till 2020 för en årlig kostnad
om 20 000 kronor, samt
att medel till verksamheten 2019-2020 inarbetas i budget.
Beslutet skickas till
Kommunutvecklare
Ekonomienheten
_________
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KS/2016:263
§ 164
Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2016
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2016 fördela statsbidrag för
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn. Det övergripande målet med satsningen är att de som utsatts för
sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-12
___________
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområde omsorgs redogörelse av statsbidrag för 2016 för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
__________
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KS/2016:263
§ 165
Redovisning av stimulansbidrag för ökad bemanning inom den sociala barn
och ungdomsvården 2016
Socialstyrelsen har i uppdrag att, enligt regeringsbeslut, fördela statsbidrag till
samtliga kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Satsningen pågår under år 2016–2019. Stimulansmedlen avser den
sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast
användas för att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare samt antalet
administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete
med myndighetsutövning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
__________
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområde omsorgs redogörelse av Stimulansmedel för 2016
för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
_________
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KS/2016:263
§ 166
Redovisning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den
sociala barn- och ungdomsvården
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2016 fördela statsbidrag till
den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna. Syftet är att stärka
kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och
säker vård. Regeringen har under 2013-2016 stött ett långsiktigt utvecklingsarbete i
syfte att systematiskt utveckla personalens kompetens.
Statsbidraget får utbildningsinsatser för 2016 får användas för att finansiera
uppdragsutbildning, handledning av oerfarna handläggare, arbetsledare/chefer och
behandlande personal samt kringkostnader för vikarier, litteratur eller resor i
samband med utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
_________
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområde omsorgs redogörelse av statsbidrag för 2016 för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11
2017-08-30

KS/2017:1350
§ 167
Intraprenad för Fyrklöverns särskilda boende Orust kommun
Fyrklöverns särskilda boende med enhetschef Katarina Lenander ansöker hos
kommunstyrelsen att få starta intraprenad. Se bifogad ansökan (bil 1).
2013-10-24 inkom en motion angående att öppna upp för möjligheten att driva
verksamhet inom Orust kommun som intraprenad. Enligt beslut 2013:1 921 uppdrog
KS till KSAU att undersöka intresset bland personalen för att starta en intraprenad.
Under 2016 inkom intresseanmälan från en verksamhet (Fyrklöverns särskilda
boende) inom förvaltningsområde Omsorg att driva sin verksamhet på intraprenad.
Under hösten 2016 antogs ”Riktlinjer för intraprenad som driftsform i Orust
kommun”.
Syftet med intraprenad som driftsform är att den ska kunna stimulera till utveckling
av nya styrformer och nytänkande. Detta förväntas ge positiva effekter såsom ökat
inflytande och delaktighet för medarbetarna, ökad effektivitet samt högre kvalitet för
brukarna. Ur brukarperspektiv kan intraprenad i vissa fall även leda till ökad valfrihet.
Under hösten 2016 sade dåvarande enhetschef upp sin tjänst och arbetet med att
starta intraprenad stannade av. Nu har ny enhetschef rekryterats utifrån bl. a. intresse
för att starta intraprenadverksamhet.
Beslutsunderlag
Ansökan Fyrklöverns särskilda boende 2017-08-03
__________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan att starta intraprenad på Fyrklöverns särskilda boende
att uppdra åt förvaltningsområdeschef Omsorg att upprätta avtal mellan Fyrklöverns
särskilda boende och förvaltningsområde Omsorg.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
Fyrklövern
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12
2017-08-30

KS/2017:1170
§ 168
Inbjudan att lämna remissvar "SOU 2017:53 God och nära vård - en
gemensam färdplan och målbild"
Orust kommun har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkande SOU 2017:53.
Delbetänkandet berör till stora delar slutenvården samt primärvården. Då
förvaltningsområde Omsorg under kommande höst men även nästa år att gå in i ett
mycket stort omställningsarbete, väljer Omsorg att inte lämna remissvar.
Beslutsunderlag
Remiss
Regeringskansliets skrivelse med betänkande 2017-06-14
_________
Utskottet för Omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att lämna remissvar på ”SOU 2017:53 God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild
att som sitt svar anse motionen vara besvarad.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att lämna remissvar på ”SOU 2017:53 God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild”
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
_________

Orust kommun
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KS/2017:1108
§ 169
Ändringar i kommunstyrelsens delegeringsförteckning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-21 § 148 att i delegeringsförteckningen göra
följande ändringar:
” 1.3. Tillståndsgivning till alkoholservering
Ny delegat:

alkoholhandläggare (ALKH not. ny förkortning)

Ny ersättare:

adm. samordnare på medborgarservice (AMS)

3.4. Besluta om färdtjänst enligt färdtjänstlagen

samt

3.5. Besluta om riksfärdtjänst enligt riksfärdtjänstlagen
Ny delegat:

Färdtjänsthandläggare (FTJ)

Ny ersättare:

adm samordnare på medborgarservice

Och att införa ett nytt kapitel i förteckningen; 8. Övrig myndighetsutövning.
8.1. Beslut enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
8.1.1. Besluta om försäljningsförbud upp till sex månader samt beslut om varning
eller vite
Delegat:

AU

8.1.2. Besluta om omhändertagande av tobaksvara

samt

8.1.3. Besluta om återlämnande av tobaksvara
Delegat:

Förvaltningssekreterare (Fsekr not. ny förkortning)

Ersättare:

Färdtjänsthandläggare (FTJ)

8.1.4. Besluta om att förstöra omhändertagna tobaksvaror

Orust kommun
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chef för medborgarservice (MSCH)

Beslutet var dock behäftat med två siffermässiga fel. Nämligen dels att det som skulle
vara p. 1.13 felskrevs till p.1.3 dels, att det som skulle vara kapitel 12 fick
beteckningen 8. Ett nytt beslut med rätta sifferbenämningar behöver nu fattas.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av beslutet 2017-04-21 § 148 i delegeringsförteckningen göra
följande ändringar:
” 1.13. Tillståndsgivning till alkoholservering
Ny delegat:

alkoholhandläggare (ALKH not. ny förkortning)

Ny ersättare:

adm. samordnare på medborgarservice (AMS)

3.4. Besluta om färdtjänst enligt färdtjänstlagen

samt

3.5. Besluta om riksfärdtjänst enligt riksfärdtjänstlagen
Ny delegat:

Färdtjänsthandläggare (FTJ)

Ny ersättare:

adm samordnare på medborgarservice

Orust kommun
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Och att införa ett nytt kapitel i förteckningen; 12. Övrig myndighetsutövning.
12.1. Beslut enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
12.1.1. Besluta om försäljningsförbud upp till sex månader samt beslut om
varning eller vite
Delegat:

AU

12.1.2. Besluta om omhändertagande av tobaksvara

samt

12.1.3. Besluta om återlämnande av tobaksvara
Delegat:

Förvaltningssekreterare (Fsekr not. ny förkortning)

Ersättare:

Färdtjänsthandläggare (FTJ)

12.1.4. Besluta om att förstöra omhändertagna tobaksvaror
Delegat:

chef för medborgarservice (MSCH

Beslutet skickas till
Berörda delegater och ersättare
OKFS
Kanslichef
Förvaltningsområde samhällsutveckling
_________
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KS/2016:1436
§ 170
Beslut efter tillsyn av fristående Orust Montessoriförskola
Skolinspektionen bedriver tillsyn över de verksamheter som den godkänt medan
kommunen som ger godkännande till fristående förskolor också ska bedriva tillsyn
över dem. Inom Orust kommun gäller det Waldorfpedagogik på Orust, Orust
Montessori och Förskolan Svanen.
Skolinspektionen beskriver kommunens uppdrag på följande sätt:
”Det är viktigt att kommunens tillsyn omfattar de granskade verksamheternas förmåga att leva upp
till intentionerna i läroplanen. Det handlar både om innehållet, att det pedagogiska arbetet omfattar
hela läroplanen och riktas mot målen och om kvaliteten i det arbetet, att verksamheten bedrivs enligt
läroplanens uppdragsbeskrivning och riktlinjer.
Faktorer som barngruppsstorlek, personaltäthet, personalens och förskolechefens utbildning och
kompetens, och förskolans inne- och utemiljö är viktiga förutsättningar för förskolornas verksamhet.
Kommunerna ska i sin tillsyn inte begränsa sig till att enbart granska sådana faktorer samt begära
in kvalitetsredovisningar och ekonomiska redogörelser. Det som också ska bedömas är förskolornas
faktiska arbete, att förutsättningarna tas tillvara och omvandlas till ett innehåll och en kvalitet som
lever upp till kraven för verksamheten.”
Sedan många år har Orust kommuns tillsyn över fristående förskolor framförallt
bedrivits genom verksamhetsbesök men där har det saknats en systematisk
genomgång av hela verksamheten och att den bedrivs enligt gällande lagstiftning.
Under 2015 tog förvaltningen fram en modell för tillsyn där de områden som ligger
till grund för godkännanden granskas. Samtliga fristående förskolor har granskats
enligt den nya modellen och det har i något fall framkommit brister som sedan
åtgärdats.
Enligt skollagen finns det fyra olika nivåer av ingripanden som kan göras utifrån
brister som fram- kommer i verksamheten: 1. Föreläggande. 2. Anmärkning. 3.
Avstående från ingripande. 4. Återkallelse (av godkännande att bedriva verksamhet).
2017-05-08 genomfördes tillsyn vid Orust Montessoriförskola. Vid tillsynen skedde
intervjuer med personal, förskolechef och förälder. Dokumentation som visar hur
verksamheten bedrivs och följs upp begärdes in.
Överlag bedöms verksamheten bedrivas enligt gällande lagar och förordningar. Det
finns en stor pedagogisk medvetenhet och man arbetar systematiskt med att följa
upp och utveckla verksamheten.
En förändring som skett sedan förra tillsynsbesöket är att man anställt en ny rektor
tillika förskolechef. På frågan om utbildning visar det sig att rektor/förskolechef
saknar pedagogisk högskoleutbildning som motsvarar skollagens krav.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Orust kommuns beslut efter tillsyn – Avstående från ingripande
Orust kommun avstår från ingripande med stöd av 26 kap. 12 § skollagen
(2010:800)..
Behörighetskrav för förskolechef
Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har
pedagogisk insikt. (Skollagen 2 kap 11 §)
Skolinspektionen kräver en pedagogisk utbildning på högskolenivå. Utbildningen
behöver inte leda till ett pedagogiskt yrke som exempelvis lärare eller förskollärare
men utbildningen måste innehålla pedagogiska utbildningsmoment. Någon exakt
gräns för hur många poäng i pedagogik man bör ha läst för att uppnå kravet kan inte
anges. Skolinspektionen har hittills godkänt ett antal utbildningar som anses vara
behörighetsgivande men gör en bedömning i varje enskilt fall.
Den person som på Orust Montessoriförskola är anställd som förskolechef, saknar
pedagogisk högskoleutbildning som motsvarar skollagens krav. Dock har Orust
Montessoriförskola inkommit med en handlingsplan som visar hur förskolechef
kommer att läsa 30 högskolepoäng pedagogik. Studierna beräknas kunna påbörjas
vårterminen 2018. Genom detta har Orust Montessoriförskola snabbt agerat för att
korrigera den brist som upptäcktes vid tillsynen. Det finns därför inte skäl att vidta
andra åtgärder från Orust kommuns sida. Istället kommer avstämningar ske att
redovisad handlingsplan genomförs.
Utskottet för lärande beslutar
att ge förvaltningsområdeschef för lärande i uppdrag att ha kontinuerliga
avstämningar i ärendet för att se till att redovisad handlingsplan genomförs, samt ge
utskottet för lärande återkoppling i ärendet innan mandatperiodens slut.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från ingripande mot Orust Montessoriförskola med anledning av redovisad
handlingsplan för att avhjälpa brist.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för lärande förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde lärande
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 171
Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling: en
rapport avser Varekils skola och en rapport avser Ängås skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.

__________

Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 172
Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2017-06-01 i elevärende om kränkande behandling och
elevs rätt till utbildning. Dnr LVS/2016:17.
Skolinspektionen förelade kommunen i ett beslut daterat 30 november 2016, att vidta
åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls och att
elevens rätt till utbildning tillgodoses. Skolinspektionen begärde att kommunen, senast
den 27 februari 2017, skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
föreläggandet, vilket kommunen gjort. Mot bakgrund av uppgifterna i kommunens
redovisning, bedömer Skolinspektionen att Orust kommun vidtagit sådana åtgärder att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2015:1999
§ 173
Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2017 för löneökningar
samt mindre övriga justeringar
I samband med att kommunfullmäktige antog budget för 2017 fastställdes
nettobudget per nämnd och utskott i 2016 års löneläge. Kommunstyrelsen har i
uppdrag att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta om
kompensation för löneökningar.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen justering på 11 387 tkr av nettobudget avseende
lönekompensation från pris- och lönereserven.
______
Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2015:2120
§ 174
Överlåtelse av exploateringsavtal för Ström 1:66
Orust kommun tecknade 2016-06-21 ett exploateringsavtal med fastighetsägaren till
Ström 1:66. Avtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med
genomförandet av detaljplan för Ström 1:66, antagen 2016-05-12. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 9 nya bostadshus inom Ström 1:66.
Fastighetsägaren har kontaktat kommunen och begärt medgivande för att kunna
överlåta exploateringsavtalet då fastigheten ska säljas. Ny part i exploateringsavtalet blir
bolagen Derome Hus AB och Ängö Invest AB som därmed tar över samtliga rättigheter
och skyldigheter enligt exploateringsavtalet, samt ställer en ny bankgaranti om 200 000
kr som ersätter befintlig bankgaranti. Ny bankgaranti ska vara ställd innan
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-05
Överlåtelseavtal 2017-06-02
__________
Anders Arnell (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Ström 1:66, till
Derome Hus AB och Ängö Invest AB enligt bifogat överlåtelseavtal daterat 2017-0602.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1467
§ 175
Tillfällig ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning gällande avsnitt nr
10, förvaltningsområde omsorg
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-29 bland annat att införa nya förändringar
gällande Förvaltningsområde omsorgs avsnitt nr. 10 på grund av nya lagändringar
och organisatoriska förändringar.
Med anledning av att enhetschef saknas på Familjeenheten och vikarierande
verksamhetschef är tillfälligt anställd bör en tillfällig ändring ske gällande
beslutanderätten i delegeringsordningen, avsnitt nr. 10 för Individ- och
familjeomsorgen. Ändringen bör gälla fram tills en fast chef är på plats.
Förslag om den tillfälliga ändringen i beslutanderätten avser 1:e socialsekreterare
Maria Guzman på Familjeenheten att få samma beslutanderätt som enhetschef inom
Individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottet för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att en tillfällig ändring görs i Kommunstyrelsens delegeringsordning gällande
Förvaltningsområde omsorgs avsnitt nr. 10 för Individ- och familjeomsorgen tills
fast chef är på plats, samt
att ge samma beslutanderätt som enhetschef till 1:e socialsekreterare Maria Guzman i
de ärenden som rör Individ- och familjeomsorgen
Paragrafen justeras omedelbart
____________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att en tillfällig ändring görs i Kommunstyrelsens delegeringsordning gällande
Förvaltningsområde omsorgs avsnitt nr. 10 för Individ- och familjeomsorgen tills
fast chef är på plats, samt
att i avsnitt 10 delegera den beslutanderätt som enhetschef för barn och
familjeenheten till 1:e socialsekreterare BoF.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
De berörda
OKFS
Förvaltningsområde omsorg
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1229
§ 176
Anmälan av inkomna skrivelser
- Yttrande gällande bestämmelser för fiske efter hummer, Havs- och
Vattenmyndigheten.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 177
Anmälan av delegerade beslut
- Igångsättning av investering, Tak Ängås skola. Dnr KS/2017:1228
- Extern drift av Fjärrvärmeverksamheten. Dnr KS/2017:1212
- Beslut om extra öppethållande av gästhamnstoaletter och sophantering för
besökare under sommarsäsongen 2017. Dnr KS/2017:1227
- Delegeringsbeslut enligt lista numrerad 222-255, personalenheten
- Beslut om och igångsättning av mindre investering, dokumentskåp färdtjänst 2017.
Dnr KS/2017:1197
- Beslut om och igångsättning av mindre investering, mindre ombyggnad för ny
förskoleavdelning i Varekils skola juni 2017. Dnr KS/2017:1196
- Beslut om och igångsättning av mindre investering, madrasser förskolor i juni 2017.
Dnr KS/2017:1195
- Beslut om omsättning av lån på 15 mkr juli 2017. Dnr KS/2017:1274
- Beslut om och igångsättning av mindre investering, sängar till Kaprifolgårdens
äldreboende maj 2017. Dnr KS/2017:1293
- Beslut om godkännande av operationell leasing, multifunktionsskrivare våren 2017.
Dnr KS/2017:1292
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-08-20, förvaltningsområde omsorg.
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-06-01, kommunstyrelsen
- Redovisning av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens delgeringsordning
2014-01-30, förvaltningsområde omsorg - sekretess.
________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 178
Information från Fyrbodals kommunalförbund
- Yttrande över infrastrukturplanen.
- Projekt Norge, kort information.
- Kultur och strukturbilder.
- Pilotprojekt, arbetslivspraktik.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

