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

Öppna sammanträdet börjar kl. 10:00

Plats och tid

Kaprifolgården, Henån. 2017-10-25 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S) ordförande
Bertil Olsson (S)
Alexander Hutter (S)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Christer Hellekant (MP)
Michael Relfsson (FO)
Lena Jansson (V)
Hans Pettersson (M)
Anders Arnell (M)
Veronica Almroth (L)
Ulf Sjölinder (L)
Magnus Lebeck (SD)

Övriga

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Henån
Måndag den 30 oktober kl. 16:00

Ersättare
Elsie-Marie Östling (S)
Eva Skoglund (S)
Sirko Witte (S)
Daniel Peterson (C)
Ulla Kedbäck (MP)
Kristina Svensson (MP)
Bengt Olsson (OP)
Anders Tenghede (V)
Robert Larsson (M)
Lisbeth Arff (M)
Jan Gustavsson (L)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Fredrik Stengavel (SD)
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Information om planering inför höjd
beredskap

Magnus Edenmyr,
Leif Isberg
08:20-08:50

2.

Förvaltningens information

08:50-09:00

3.

Besök av Samordningsförbundet
Väst

Representanter från
Samordningsförbundet
09:00-10:00

4.

Information från RISE

Ronny Svensson,
Kerstin Hindrum,
Karin Stenlund,
10:00-10:30

5.

Kommunal medfinansiering för
KS/2017:1717
digitalisering av Ellösparkens biograf

Ronny Svensson,
10:30-10:45
s. 1-10

6.

Deltagande i Testsite Skagerack

KS/2017:1589

Ronny Svensson,
10:30-10:45
s. 12-28

7.

Antagande av hamn- och
båtplatstaxa 2018

KS/2017:1580

Björn Martinsson,
Andreas Sjögren
10:45-11:15
s. 29-36

8.

Tilldelning av markanvisning för
Tuvesvik, Lavön 2:91

KS/2017:433

Rickard Karlsson,
Nina Hansson
11:15-11:45
s. 37-38

9.

Beslut om antagande av riktlinjer för KS/2017:1463
skadeståndsansvar/ krav avseende
barn och ungdom

s. 39-42

10.

Beslut om antagande av reviderade
riktlinjer för skadade tillhörigheter
avseende barn och ungdom

s. 43-46

KS/2017:1464
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

11.

Beslut om utökning av
investeringsram för – mindre
ombyggnation för ny
förskoleavdelning i Varekils skola

KS/2017:1620

s.47-48

12.

Beslut om utökning av
KS/2017:1619
investeringsram och igångsättning av
investeringsprojekt – utemiljö
Varekils skola

s.49-50

13.

Information – anmälan/svar från
Skolinspektionen och övriga
myndigheter

14.

Antagande av renhållningstaxa 2018 KS/2017:1564

s.51-58

15.

Antagande av taxa för
återvinningscentraler och
verksamhetsavfall 2018

KS/2017:1565

s.59-68

16.

Avgifter för upplåtelse av
jordbruksarrende, arrende för mast
och teknikbod och arrende för
vindkraft

KS/2017:1554

s.69-71

17.

Minskad personalbudget
Familjeenheten

KS/2017:1077

s.72-73

18.

Avveckling av Herrgårdens
gruppbostad, stöd och omsorg

KS/2017:1077

s. 73b-73c

19.

Minskning av personaltäthet

KS/2017:1077

s.74-75

20.

Effektivisering av hemtjänst

KS/2017:1077

s.76-77

21.

Förändring/avveckling inom
Arbetsmarknadsenheten och
feriepraktik

KS/2017:1077,
KS/2017:560

s.78-82

22.

Antagande av sammanträdesplan
2018

KS/2017:1601

s.83-84

23.

Fyllnadsval av ledamot i utskottet
för samhällsutveckling

KS/2017:1647

s.85

2017-10-17

4

Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

24.

Fyllnadsval av ersättare i utskottet
för omsorg

KS/2017:1491

s.86

25.

Fyllnadsval av ersättare i utskottet
för lärande

KS/2017:1491

s.86

26.

Medfinansiering av projektet
Samverkan för regional
serviceutveckling och
platsutveckling på landsbygden

KS/2017:1713

s.87

27.

Antagande av riktlinjer för
medborgardialog

KS/2017:1650

s.88-96

28.

Beslut om undantag från årsplanen
för förvaltningsområde omsorgs
detaljbudgetprocess 2018

KS/2016:2021

s.97

29.

Kompensation för löneökning till
Räddningstjänsten

KS/2015:1999

s.98

30.

Förslag till ny
förvaltningsorganisation

KS/2017:1520

s.99-100

31.

Motion om att införa
anställningsstopp

KS/2017:904

s.101-103

32.

Motion om matställen för äldre som KS/2016:1779
mötesplatser

s.104-106

33.

Medborgarförslag om uppföljning
av interkommunal samverkan

KS/2016:1230

s.107-115

34.

Medborgarförslag om uppdrag för KS/2017:1099
att verka för samarbete med Orust
sparbank för ökat bostadsbyggande

s.116-118

35.

Medborgarförslag om
intervjuprojekt för flyktingar

KS/2017:1093

s.119-120

36.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2017:1671

s.121-199

37.

Anmälan av delegeringsbeslut
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Kommunstyrelsen
Ärende
38.

Information från Fyrbodals
kommunalförbund

39.

Ordförandens information

40.

Ansökan om vårdnadsöverflytt

Dnr

Föredragande

Stängt sammanträde

ORUST KOMMUN
Kerstin Gadde
Ordförande
Shkelqim Istrefi
Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Information om planering inför höjd beredskap
Leif Isberg från Länsstyrelsen, informerar om vad höjd beredskap innebär samt vilket
planeringsansvar och uppdrag kommunen har inom ramen för totalförsvaret.
__________

2017-10-17
Kommunstyrelsen

Förvaltningens information

7

2017-10-17
Kommunstyrelsen

Besök av Samordningsförbundet Väst

8

2017-10-17
Kommunstyrelsen

Information från RISE

9
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Kommunstyrelsen

Kommunal medfinansiering för digitalisering av Ellösparkens biograf
Dnr KS/2017:1717
Kommunstyrelsen ställde sig i ett beslut 2011-09-14 § 212 positiv till att bidra till att
två biografer digitaliserades. Dock genomförde aldrig någon av de två föreningarna
som ansökte om bidrag digitaliseringen.
En av de som sökte 2011 var Ellösparken. Sedan en tid tillbaka arbetar föreningen
med att försöka återuppta biografverksamheten och har registrerat sig som
biografägare hos Filmägarnas kontrollbyrå. I skrivelse daterad 2017-10-08 ansöker
föreningen om kommunal medfinansiering för att kunna starta om och digitalisera
biografen.
Ellösparken har redan en digital filmprojektor men behöver ny ljudanläggning och
mörkläggningsutrustning samt förbättra akustiken. Genom att skaffa utrustningen så
skapas även förutsättningar för att visa konserter från hela världen, visa skolbio,
genomföra konferenser eller hålla musikframträdanden.
Föreningen söker bidrag hos Västra Götalandsregionens och Svenska Filminstitutet.
Västra Götalandsregionens bidrag på 150 000 är villkorat av att kommunen också
ställer upp med pengar. Således ansöker föreningen om ett kommunalt bidrag på
150 000 kronor. Den totala budgeten är på drygt 600 000 kronor. Ansökan om bidrag
hos Västra Götalandsregionen måste vara inlämnad senast 30 oktober 2017.
Det kan också nämnas att Orust är en av två kommuner i Västra Götaland som inte
har en biograf. I kommunens remissvar över landsbygdsutredningen tidigare i år
noterades hur viktigt det är för landsbygdens utveckling med en anläggning som visar
film eller konserter.
__________
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Kommunal medfinansiering för digitalisering av Ellösparkens biograf
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Medfinansiera Ellösparkens digitalisering av biografen med maximalt 150 000 kronor,
medel utgår från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Ellösparken återkommer med en detaljerad redovisning av kostnaderna och de bidrag
som beviljats för att genomföra digitaliseringen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ställde sig i ett beslut 2011-09-14 § 212 positiv till att bidra till att
två biografer digitaliserades. Dock genomförde aldrig någon av de två föreningarna
som ansökte om bidrag digitaliseringen.
En av de som sökte 2011 var Ellösparken. Sedan en tid tillbaka arbetar föreningen
med att försöka återuppta biografverksamheten och har registrerat sig som
biografägare hos Filmägarnas kontrollbyrå. I skrivelse daterad 2017-10-08 ansöker
föreningen om kommunal medfinansiering för att kunna starta om och digitalisera
biografen.
Ellösparken har redan en digital filmprojektor men behöver ny ljudanläggning och
mörkläggningsutrustning samt förbättra akustiken. Genom att skaffa utrustningen så
skapas även förutsättningar för att visa konserter från hela världen, visa skolbio,
genomföra konferenser eller hålla musikframträdanden.
Föreningen söker bidrag hos Västra Götalandsregionens och Svenska Filminstitutet.
Västra Götalandsregionens bidrag på 150 000 är villkorat av att kommunen också
ställer upp med pengar. Således ansöker föreningen om ett kommunalt bidrag på
150 000 kronor. Den totala budgeten är på drygt 600 000 kronor. Ansökan om bidrag
hos Västra Götalandsregionen måste vara inlämnad senast 30 oktober 2017.
Det kan också nämnas att Orust är en av två kommuner i Västra Götaland som inte
har en biograf. I kommunens remissvar över landsbygdsutredningen tidigare i år
noterades hur viktigt det är för landsbygdens utveckling med en anläggning som visar
film eller konserter.

Beslutet lämnas till
Ekonomienheten
Ellösparken
Västra Götalandsregionen
Kommunutvecklare

2017-10-17
Kommunstyrelsen

ORUST KOMMUN
kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson
Kommunchef
Ronny Svensson
Kommunutvecklare
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Kommunstyrelsen

Deltagande i Testsite Skagerack
Dnr KS/2017:1589
Under 2013 togs initiativ att undersöka vilka förutsättningar som fanns för att kunna
utveckla maritima testområden för strömmande energi runt Orust. Syftet var att
undersöka möjligheter att vara en del i utvecklingen av nya och kommande
energiområden. Representanter från kommunen deltog bland annat i olika
konferenser, mässor och workshops för att knyta kontakter, skaffa kunskap och skapa
underlag för att gå vidare. Kommunalförbundet Fyrbodal var tidigt med i arbetet och
finansierade i början av 2015 en studie om strömförhållande vid två områden runt
Orust och förutsättningar för strömenergi. Det var institutionen för geovetenskap vid
Göteborgs universitet som genomförde undersökningen. Dessutom har olika
studentarbeten på universitetsnivå gjorts i ämnet. Genom upparbetade kontakter och
samarbetet med Fyrbodal har kommunen kommit i kontakt med andra projekt inom
ämnet maritima testområden. Våren 2017 hölls ett möte med RISE, Fyrbodal och
Lysekils kommun. Då diskuterades projektet Testsite Skagerack som ska skapa en
innovativ miljö som erbjuder svenska och internationella aktörer möjlighet till
havsbaserade områden för såväl biologiska som tekniskt test och demonstration.
RISE, kommunalförbundet Fyrbodal och Lysekils kommun har fått ett
planeringsbidrag från Vinnova för projektet. En av utgångspunkterna i projektet är ett
område utanför Islandsberg som är avsatt för marintekniska testområden. En
representant från Orust kommun deltog på projektets startmöte i augusti.
RISE betyder Research Institutes of Sweden och är Sveriges forsknings- och
innovationspartner för näringsliv och samhälle. RISE är en sammanslagning av
Innventia, SP och Swedish ICT.
I skrivelse daterad 2017-09-07 från RISE erbjuds Orust kommun att ta aktiv del i
utvecklingsarbetet med Testsite Skagerack. Dessutom föreslår RISE en ökad
samverkan med kommunen när det gäller maritim utveckling generellt.
_________
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Deltagande i Testsite Skagerack
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta erbjudande från RISE att ta aktiv del i utvecklingsarbetet med Testsite Skagerack.
Uppdra till kommunchefen att skapa en samverkan med RISE när det gäller marin
utveckling.
Ärendebeskrivning
Under 2013 togs initiativ att undersöka vilka förutsättningar som fanns för att kunna
utveckla maritima testområden för strömmande energi runt Orust. Syftet var att
undersöka möjligheter att vara en del i utvecklingen av nya och kommande
energiområden. Representanter från kommunen deltog bland annat i olika
konferenser, mässor och workshops för att knyta kontakter, skaffa kunskap och skapa
underlag för att gå vidare. Kommunalförbundet Fyrbodal var tidigt med i arbetet och
finansierade i början av 2015 en studie om strömförhållande vid två områden runt
Orust och förutsättningar för strömenergi. Det var institutionen för geovetenskap vid
Göteborgs universitet som genomförde undersökningen. Dessutom har olika
studentarbeten på universitetsnivå gjorts i ämnet. Genom upparbetade kontakter och
samarbetet med Fyrbodal har kommunen kommit i kontakt med andra projekt inom
ämnet maritima testområden. Våren 2017 hölls ett möte med RISE, Fyrbodal och
Lysekils kommun. Då diskuterades projektet Testsite Skagerack som ska skapa en
innovativ miljö som erbjuder svenska och internationella aktörer möjlighet till
havsbaserade områden för såväl biologiska som tekniskt test och demonstration.
RISE, kommunalförbundet Fyrbodal och Lysekils kommun har fått ett
planeringsbidrag från Vinnova för projektet. En av utgångspunkterna i projektet är ett
område utanför Islandsberg som är avsatt för marintekniska testområden. En
representant från Orust kommun deltog på projektets startmöte i augusti.
RISE betyder Research Institutes of Sweden och är Sveriges forsknings- och
innovationspartner för näringsliv och samhälle. RISE är en sammanslagning av
Innventia, SP och Swedish ICT.
I skrivelse daterad 2017-09-07 från RISE erbjuds Orust kommun att ta aktiv del i
utvecklingsarbetet med Testsite Skagerack. Dessutom föreslår RISE en ökad
samverkan med kommunen när det gäller maritim utveckling generellt.
Beslutet lämnas till
Kommunchef
Kommunutvecklare
RISE

2017-10-17
Kommunstyrelsen

ORUST KOMMUN
kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson
Kommunchef
Ronny Svensson
Kommunutvecklare
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Kommunstyrelsen

Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2018
Dnr KS/2017:1580
Hamnverksamheten gjorde en del förändringar inför säsongen 2017 vilket har medfört
mindre klagomål och fler nöjda kunder enligt vår gästhamnsenkät. Våra hamnar dras
med ett mycket stort underhållsbehov och för att motsvara den politiska ambitionen
att verksamheten ska vara intäktsfinansierad och bibehålla nuvarande servicenivå för
framförallt gästverksamheten föreslås förändringar i hamntaxan enligt förslag till
Hamn- och båtplatstaxa, daterad 2017-08-07.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-18
Hamn- och båtplatstaxa 2018, daterad 2017-08-07
Christer Hellekant (MP), med instämmande av Lars Larsson (C) och Lena Janson (V)
föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nya taxor enligt förslaget Hamn- och
båtplatstaxa 2018, daterad 2017-08-07, att gälla från och med 2018-01-01.
Michael Relfsson (FPO) föreslår att mer material ska tillkomma i form av jämförelse
med taxan för 2017 samt argument varför höjning krävs innan beslut kan fattas.
Anders Arnell (M) föreslår att meningen, ”Vid event som till exempel Öppna varv kan
högsäsongstaxa (v. 25-32) tillämpas, tas bort från taxan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nya taxor enligt förslaget Hamn- och båtplatstaxa 2018, daterad 2017-0807, att gälla från och med 2018-01-01.
Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Kommunstyrelsen

Tilldelning av markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91
Dnr KS/2017:433
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-07-27
Genomförandeavtal daterat 2017-09-14 (visas vid sammanträde)
Köpekontrakt daterat 2017-09-14 (visas vid sammanträde)
Anläggningsarrende daterat 2017-09-14 (visas vid sammanträde)
Förslag till beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att tilldela exploatören markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91 enligt inlämnat anbud
med ett markpris om 19 000 000 kronor, samt
att godkänna genomförandeavtal daterat 2017-09-14, köpekontrakt för Lavön 2:91
daterat 2017-09-14 och avtal om anläggningsarrende för utbyggnad av båthamn och
sjöbodar daterat 2017-09-14.
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Kommunstyrelsen

Beslut om antagande av riktlinjer för skadeståndsansvar/ krav avseende barn
och ungdom
Dnr KS/2017:1463
1998 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om ”Riktlinjer för
skadeståndsansvar/
krav avseende barn och ungdom inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter”.
Riktlinjerna har nu uppdaterats med hänvisning till skrivningar i nuvarande
skadeståndslag. I övrigt är det inga innehållsmässiga förändringar.
Utskottets för lärande förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderade” Riktlinjer för skadeståndsansvar/krav avseende barn och
ungdom”.
__________
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Kommunstyrelsen

Beslut om antagande av reviderade riktlinjer för skadade tillhörigheter
avseende barn och ungdom
Dnr KS/2017:1464
1998 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om ” Riktlinjer för ersättning av
skadade tillhörigheter avseende barn och ungdom”.
Riktlinjerna har nu uppdaterats och kompletterats med koppling till försäkringsvillkor.
I övrigt är det inga innehållsmässiga förändringar.
Utskottets för lärande förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderade ”Riktlinjer för ersättning av skadade tillhörigheter avseende barn
och ungdom”.
__________
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Kommunstyrelsen

Beslut om utökning av investeringsram för - mindre ombyggnation för ny
förskoleavdelning i Varekils skola
Dnr KS/2017:1620
Under sommaren 2017 har arbete pågått för att utöka Varekils förskola med en
avdelning. Detta har gjorts genom att bygga om del av skolan till förskoleavdelning.
Finansiering skedde med 440 000 kronor från lärandets mindre investeringar. Beslut
och igångsättning på delegation (KS/2017:1196).
Investeringen avser mindre ombyggnation och uppsättning av innerväggar,
iordningställande av skötrum med WC, mindre köksavdelning samt uppsättande av
staket. Investeringen innefattar också garderober, hyllor, tvättpelare, torkskåp och
plåtskåp till personalen.
Vid slutskedet av projektet framkom att kostnaden vida överstiger budget.
Bedömningen är att projektets slutkostnad kommer bli 690 000 kronor. Största
kostnadsökningen är fördyring av WC och skötrum när det inte gick att använda det
städutrymme som var tänkt att byggas om. El-arbeten och måleriarbete blev betydligt
dyrare än budgeterat. Arbetet är avslutat och större delen av kostnaderna är
fakturerade.
Utifrån en investeringskostnad på 690 000 kronor med avskrivning på 10 år blir
kapitalkostnaden år ett 81 000 kronor. I och med den utökade kostnaden ökade
kapitalkostnaden per år med cirka 30 000 kronor.
Utskottets för lärande förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utöka investeringsramen från 440 000 kronor till 690 000 kronor för ”mindre
ombyggnation för ny förskoleavdelning i Varekils skola” med utökat anslag från KS
budget för mindre investeringar (KF 2017-03-09§21), samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande investeringen kompenseras
Förvaltningsområde Lärande.
__________
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Kommunstyrelsen

Beslut om utökning av investeringsram och igångsättning av
investeringsprojekt - utemiljö Varekils skola
Dnr KS/2017:1619
Varekils skola har länge varit eftersatt gällande utemiljön.
2013-2014 skedde en ombyggnation av skolan. Då väcktes frågan om att förbättra
utemiljön på skolan också. Detta sköts då på framtiden, utifrån att det fanns planer att
arbeta med trafiksituationen kring Varekils skola. Projektet med trafiksituationen
kunde påverka det område som idag är skolans skolgård. 2017 genomförs
investeringen ”Trafiksituation Varekils skola” så utifrån att skolan nu har kännedom
om hur denna påverkar skolgården kan nu investering gällande skolans skolgård starta.
500 tkr finns avsatt 2017 för ”Utemiljö Varekils skola” (KF 2017-03-09§21). I
investeringsplanen finns: klätterställning, gungor, längdhoppsgrop, 60-meters
löparbana, upprustning av fotbollsplanen (grus) med uppsättning av staket runtom
planen. Uppskattad kostnad totalt 1 miljon kronor. För att ta ett helhetsgrepp om
utemiljön kring Varekils skola föreslås därför Förvaltningsområde Lärande att få en
utökad investeringsram med ytterligare 500 000 kronor till detta projekt (ur KS anslag
för mindre investeringar). Vissa markarbeten kan vara möjliga att samordnas ihop med
”Trafiksituation Varekils skola”.
Bedömningen är att större delen av projektet bör vara möjligt att genomföra under
2017, men troligt att färdigställandet sker först 2018. Utifrån en investering på 1 miljon
kronor med avskrivning på 15 år blir kapitalkostnaderna år ett 84 000 kronor.
Utskottets för lärande förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utöka investeringsramen från 500 000 kronor till 1 miljon kronor för ”Utemiljö
Varekils skola” med utökat anslag från KS budget för mindre investeringar (KF 201703-09§21), och
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt ”Utemiljö Varekils skola” med
fördelningen 750 tkr 2017 och 250 tkr 2018, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande investeringen kompenseras
Förvaltningsområde Lärande.
__________
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Information - anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2017-09-08 i ärende om skyldighet att motverka
kränkande behandling. Dnr LVS/2017:7.
Skolinspektionen tog den 30 januari 2017 emot en anmälan från en vårdnadshavare till
elev vid Ängås skola, avseende kommunens skyldighet att motverka kränkande
behandling. I Skolinspektionens granskning av ärendet har ingått att bedöma om eleven
utsatts för kränkande behandling vid de tillfällen som anmälts, samt att bedöma om
skolans personal och huvudmannen (i de fall då det kommit till deras kännedom att
eleven ansett sig vara utsatt för kränkande behandling) har agerat i enlighet med
skollagens krav. Kommunen har uppgett att de anmälda händelserna har utretts.
Skolinspektionens bedömning är att det inte är visat att kränkande behandling enligt
skollagen har förekommit. Kommunen och rektorn vid Ängås skola har inte heller i
övrigt brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling.
Ärendet avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
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Antagande av renhållningstaxa 2018
Dnr KS/2017:1564
Kostnaden för renhållningskollektivet kommer att öka något med den indexjustering
(+ 3,3 %) av kostnader för inhämtning av hushållsavfall som skett. Vissa ökningar av
behandlingsavgifter för avfallet kommer också att ske. Justeringar 2018 gentemot 2017
års taxa kommer dock inte att behöva vidtas, utan ökningarna kan rymmas inom
befintlig ram till följd av de effektiviseringar som vidtagit. Bland annat har vi bättre
kontroll på behandlingsavgifter med nya ramavtal och effektivare sortering.
Den antagna föreskriften för avfall medför dock att taxan behöver justeras i text.
Renhållningstaxan för 2018 behöver inte höjas utan kan behållas oförändrad.
Renhållningstaxan behöver förändras rent textmässigt för att anpassas till den nya
föreskriften för avfall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa 2018, daterad 2017-09-13
Renhållningstaxa 2018, daterad 2017-09-13
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta renhållningstaxa 2018, daterad 2017-09-13.
__________
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Antagande av taxa för återvinningscentraler och verksamhetsavfall 2018
Dnr KS/2017:1565
Verksamhetsavfall tas emot på Månsemyrs avfallsanläggning både på
återvinningsrampen och på sorteringsplattan. Företagare skall betala avgift för att
lämna avfall.
Taxan är beräknad utifrån drift- och underhållskostnader, samt behandlingsavgifter.
Införandet av passagesystem för återvinningsramperna innebär att en enhetlig taxa per
tillfälle behöver tas fram.
Justeringarna som behöver göras är för att verksamhetsavfallet skall bära sina
kostnader själva och inte belasta renhållningskollektivet. Taxan bygger på en
genomlysning av underlag från prognos 2017. För vissa avfallsslag ökar avgiften och
för vissa minskar avgiften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall, 2017-09-13
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall, 2017-09-13
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall daterad 2017-09-13
__________
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Avgifter för upplåtelse av jordbruksarrende, arrende för mast och teknikbod
och arrende för vindkraft
Dnr KS/2017:1554
Orust kommun har flera olika typer av arrendeupplåtelser. För vissa av
arrendeupplåtelserna saknas antagna avgifter vilket har resulterat i upplåtelser med
varierande avgifter. Idag saknar antagna avgifter för jordbruksarrende, arrende för
mast och teknikbod samt arrende för vindkraft. Det finns fler typer av arrenden som
saknar antagna avgifter. Därför kommer arbetet med att ta fram fler förslag till
arrendeavgifter att fortsätta.
Syftet med de föreslagna arrendeavgifterna är att underlätta handläggning för
upplåtelse av arrenden samt att få en jämnare och mer likställd prissättning på
arrendeupplåtelserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-13
Arrendeavgifter, daterade 2017-09-10
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgift för upplåtelse Jordbruksarrende avseende åkermark och betesmark,
enligt Arrendeavgifter, daterad 2017-09-10, och
att fastställa avgift för upplåtelse av Arrende för mast och teknikbod, enligt
Arrendeavgifter, daterad 2017-09-10, och
att fastställa avgift för upplåtelse av Arrende för vindkraft, enligt Arrendeavgifter,
daterad 2017-09-10, samt
att fastställa att avgifterna ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI) utifrån
förändringen av KPI för oktober månad varje år, enligt Arrendeavgifter, daterad 201709-10.
__________
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Minskad personalbudget Familjeenheten
Dnr KS/2017:1077
Individ-och familjeomsorgen har i samband med flyktingvågen 2015 inrättat tjänster
motsvarande sex helårsarbetare - då behoven förändrats genom att inströmningen av
nyanlända avtagit kan denna bemanning nu minskas med 2 årsarbetare.
Individ-och familjeomsorgen har två enheter som arbetar med Öppna insatser barnoch unga. Bryggan med inriktning mot ungdomar där medarbetarna benämns
ungdomsbehandlare och Familjebehandlarna. Insatserna är biståndsbedömd enligt
socialtjänstlagen med undantag av att familjebehandlarna erbjuder 7 samtal utan
biståndsprövning. En tjänst som 1:e socialsekreterare har inrättats på enheten. Detta
för att säkerställa att myndighetsutövningen håller rätt kvalitet.
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett extern konsultföretag. Orsaken till genomlysningen var
det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016.
Resultatet av genomlysningen påvisade att förvaltningsområdets kostnader i
förhållande till andra jämförbara kommuner är betydligt dyrare. Utifrån
genomlysningen har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för att minska
kostnaderna i förhållande till andra kommuner. Handlingsplanen beslutades av
Kommunstyrelsens 2017-06-21 dnr KS/2017:1077. Myndighetsutövning är
lagstadgad men de minskningar av socialsekreterartjänster som här föreslås bedöms
inte påverka kvaliteten i verksamheten. Öppna insatser är en ej lagstadgad
verksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-09-21
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte tillsätta två helårsarbetare socialsekreterare inom området ensamkommande
barn, och
att avveckla 2 årsarbetare ungdomsbehandlare samt 0,5 årsarbetare familjebehandlare,
samt
att fastställa inrättandet av 1 helårsarbetare 1:e socialsekreterare till Familjeenheten.
____________

2017-10-17

27

Kommunstyrelsen

Avveckling av Herrgårdens gruppbostad, stöd och omsorg
Dnr KS/2017:1077
Kommunstyrelsen beslutade 1996 att öppna Herrgårdens gruppbostad på
Stockrosvägen i Henån, innehållande fem rum, två tillbyggda lägenheter samt
gemensamhets- och personalutrymmen. I dagsläget nyttjas en av lägenheterna till
korttidsvistelse. Herrgårdens årsbudget är för närvarande 4,8 mkr.
På uppdrag av kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett externt konsultföretag. Orsaken till genomlysningen var
det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Genomlysningen visade
att kostnad per brukare inom LSS boende var högre på Orust än i jämförbara
kommuner. Utifrån genomlysningen har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för
att minska kostnaderna i förhållande till andra kommuner. Handlingsplanen beslutades
av Kommunstyrelsen 2017-06-21, dnr KS/2017:1077.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-07-24
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avveckla Herrgårdens gruppbostad, samt
att samtliga personella resurser flyttas till den nya gruppbostaden i Svanesund.
____________
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Minskning av personaltäthet
Dnr KS/2017:1077
Kommunens särskilda boende med somatisk inriktning har sedan länge en
personaltäthet på 0,60 årsarbetare per lägenhet under dagtid. På särskilda boende med
inriktning mot demens är personaltätheten sedan länge 0,75 per lägenhet under dagtid.
Att personaltätheten på demensboende är högre än på boende med somatisk
inriktning beror på att personer med demenssjukdom ofta är drabbade av
beteendeförändringar och kognitiv svikt som gör att de behöver mycket stöd och
vägledning i sitt dagliga liv, ofta dygnet runt.
Förvaltningsområde omsorgs kostnader är överlag höga i förhållande till andra
jämförbara kommuner. En handlingsplan för att minska kostnaderna har beslutats av
kommunstyrelsen 2017-06-21, dnr KS/2017:1077. En av verksamhetsförändringarna
som finns i handlingsplanen är att minska personaltätheten på förvaltningsområdets
särskilda boende.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att minska personalbemanningen från 0,60 till 0,58 årsarbetare per lägenhet på
särskilda boende med somatisk inriktning och från 0,75 till 0,73 årsarbetare på
särskilda boende med inriktning mot demens, samt
att uppdra åt Förvaltningsområde omsorg att utvärdera 2018 personalminskning på
särskilt boende med inriktning mot demens för att om möjligt besluta om ytterligare
minskningar 2019 och 2020.
____________
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Effektivisering av hemtjänst
Dnr KS/2017:1077
Orust kommun har bedrivit hemtjänst enligt fördelningsmodellen 60 procent
brukartid och 40 procent kringtid sedan början av 2000 talet. Det har funnits och
finns fortfarande svårigheter med att kunna följa upp brukartid respektive kringtid på
ett systematiskt sätt. Införandet av Phonirocare tid och insatsuppföljning har
dessvärre inte bidragit till en enklare uppföljning då felkällorna har varit och är alltför
många.
Förvaltningsområde omsorgs kostnader är överlag höga i förhållande till andra
jämförbara kommuner. En handlingsplan för att minska kostnaderna har beslutats av
kommunstyrelsen 2017-06-21, dnr KS/2017:1077. En av verksamhetsförändringarna
som finns i handlingsplanen är att effektivisera hemtjänstorganisationen inom
Förvaltningsområde omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inom hemtjänsten öka brukartiden till 65 procent och minska kringtiden till 35
procent.
____________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
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Förändring/avveckling inom Arbetsmarknadsenheten och feriepraktik
Dnr KS/2017:1077 KS/2017:560
Arbetsmarknadspolitiken är i grunden en statlig angelägenhet. Vad kommunen kan,
bör, vill och får göra inom detta område styrs av lagar, politiska beslut och
viljeinriktningar. Kommunallagen ger kommunerna ett stort utrymme att bestämma
vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens och
ambitionsnivå. Kommunen har genom Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475)
möjlighet att agera för att förhindra arbetslöshet. Det ska i kommunen finnas en
arbetslöshetsnämnd. I Orust kommun har kommunstyrelsen detta ansvar och
arbetsmarknadsfrågorna hanteras av AME. Kommunstyrelsens roll är att främja
kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet och att minska negativa
konsekvenser av denna.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-15, § 156, att inrätta en kommunal
arbetsmarknadsverksamhet från och med 2011-01-01 i enlighet med nuvarande
organisation. Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-26, § 220, att permanenta
arbetsmarknadsenhetens bilvårdslag från och med 2017-01-01.
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av Förvaltningsområde
omsorgs kostnader genomförts av ett externt konsultföretag. Orsaken till
genomlysningen var det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016.
AME gick dock med ett överskott 2016. Resultatet av genomlysningen visar att
förvaltningsområdets kostnader är betydligt högre i förhållande till andra jämförbara
kommuner. Utifrån genomlysningen har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för
att minska kostnaderna. Handlingsplanen beslutades av Kommunstyrelsen 2017-06-21
dnr KS/2017:1077. Arbetsmarknadsenheten är en av de icke lagstadgade
verksamheterna som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-09-12
Rapport 2017-09-15
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Arbetsmarknadsenheten kvarstår med oförminskad personalbudget, och
att feriepraktikplatser endast erbjuds kommunala verksamheter från och med 2018,
samt
att budgeten för feriepraktik är 300 000 kronor 2018.
____________
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Antagande av sammanträdesplan 2018
Dnr KS/2017:1601
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-27 § 200 att anta sammanträdesplan 2018.
Av misstag har utskotten i mars kommit v.12 men de skall vara v.11.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan 2018 daterad 201710-09. Årsplanen utgår från kommunfullmäktiges sammanträde.
__________
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Tjänsteskrivelse
Antagande Sammanträdesplan 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut daterat 2017-09-27 § 200, med anledning
av att utskottens sammanträde sammanföll för nära kommunstyrelsen sammanträde i
mars
Anta sammanträdesplan 2018 daterad 2017-10-09
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-27 § 200 att anta sammanträdesplan 2018.
Av misstag har utskotten i mars kommit v.12 men de skall vara v.11.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan 2018 daterad
2017-10-09. Årsplanen utgår från kommunfullmäktiges sammanträde.
Beslutet lämnas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för omsorg
Utskott för lärande
Kommunstyrelsen
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde lärande
Kommunstyrelseförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Anita Jakobsson
Chef Medborgarservice
Ulrika Swedenborg
Administrativ samordnare

2017-10-17
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Fyllnadsval av ledamot i utskottet för samhällsutveckling
Dnr KS/2017:1647
Sirko Witte (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-09-25, uppdraget som ledamot i
utskottet för samhällsutveckling.
__________
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Fyllnadsval av ersättare i utskottet för omsorg
Dnr KS/2017:1491
Mats Överfjord (M), avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-08-30, uppdraget som
ersättare i utskottet för omsorg.
________

34

2017-10-17
Kommunstyrelsen

Fyllnadsval av ersättare i utskottet för lärande
Dnr KS/2017:1491
Mats Överfjord (M), avsäger sig i skrivelse daterad 2017-08-30, uppdraget som
ersättare i utskottet för lärande.
_______
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Medfinansiering av projektet Samverkan för regional serviceutveckling och
platsutveckling på landsbygden
Dnr KS/2017:1713
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-14 presenterade en representant från
Västra Götalandsregionen vad som behövs för att delta i samverkan för regional
serviceutveckling och platsutveckling på landsbygden. Projektet innebär att vi gör en
analys av områdets potential. Detta sker bland annat genom möten, workshops och
utredningsarbete. Det blir många olika tillfällen att skapa möjligheter till lokal
idéutveckling. Vi kommer att involvera boende (helårs- som delårsboende), företag,
vårt turistbolag, föreningar, evenemangsbesökare och naturligtvis kulturutövare från
när och fjärran.
Tanken med projektet är att skapa utveckling för att leva och utveckla verksamheter
och lokal service på nordöstra Orust genom ett rikt kulturliv som underlag för en
utökad besöksnäring.
_________
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Tjänsteskrivelse
Medfinansiering av projektet samverkan för regional serviceutveckling och
platsutveckling på landsbygden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Med det lokala projektet ”Utveckling av nordöstra Orust”, ansöka om
bidragsmedel från Västra Götalandsregionens program ”Samverkan för
regional serviceutveckling och platsutveckling på landsbygden.
2. Medel till kommunens egenfinansiering på 75 000 kronor utgår från
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Ärendebeskrivning
Under perioden 1 oktober 2016 till 28 juni 2019 driver Västra Götalandsregionens
näringslivsenhet projektet Samverkan för regional serviceutveckling. Det är ett projekt
med målsättning att skapa engagemang och incitament för lokala, regionala och
nationella aktörer att samverka kring platsutveckling. Projektet är kopplat till det
regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom samverkan
mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar samt stärker mindre
ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet.
Orust kommun har möjlighet att delta i projektet och nordöstra Orust har diskuterats
med företrädare för Västra Götalandsregionen. Området nordöstra Orust har
potential att utvecklas inom både kultur och turism. Det finns både privata aktörer och
så äger kommunen Ålgårds kvarn som blir en viktig del i projektet. Genom att delta i
Västragötalandsregionens projekt stärks ett område som inte har den tillströmning av
besökare som västra Orust har.
Andra platser som ingår i projektet är exempelvis Fengersfors och Limmared. Målet är
att varje plats ska ta fram en utvecklingsplan samt skapa resurser för att driva
utvecklingsarbetet långsiktigt.
Det projektet tillför de medverkande platserna är:


att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring



stöd i processen att samla olika särintressen kring en gemensam målbild och en
långsiktig och finansierad utvecklingsplan



en långsiktigt hållbar och processdriven platsutveckling
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För att ingå i projektet är följande kriterier viktiga:


En idé om hur ett geografiskt eller tematiskt område kan utvecklas



En projektägare



Kommunalt engagemang och medfinansiering



En tilltänkt processledning



Att de nyckelaktörer som krävs för en bred samverkan har identifierats

Projektets omslutning är 300 000 kronor varav 150 000 kronor är det planerade
bidraget från Västra Götalandsregionen och kommunens insats som sökande är
75 000 kronor i tillskjutna medel och 75 000 kronor i direktfinansiering.
Direktfinansiering är arbetad tid fördelad på tjänstepersoner i Orust kommun. I
projektbudgeten finns förutom allmänna verksamhetskostnader, en deltidstjänst
avsedd att hålla ihop projektet.
Bakgrund
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-14 presenterade en representant från
Västra Götalandsregionen vad som behövs för att delta i samverkan för regional
serviceutveckling och platsutveckling på landsbygden. Projektet innebär att vi gör en
analys av områdets potential. Detta sker bland annat genom möten, workshops och
utredningsarbete. Det blir många olika tillfällen att skapa möjligheter till lokal
idéutveckling. Vi kommer att involvera boende (helårs- som delårsboende), företag,
vårt turistbolag, föreningar, evenemangsbesökare och naturligtvis kulturutövare från
när och fjärran.
Syfte
Tanken med projektet är att skapa utveckling för att leva och utveckla verksamheter
och lokal service på nordöstra Orust genom ett rikt kulturliv som underlag för en
utökad besöksnäring.
Beslutet lämnas till
 Västra Götalandsregionen
 Kommunutvecklare
 Kanslichef
 Kultur- och bibliotekschef
 Ekonomienheten
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Antagande av riktlinjer för medborgardialog
Dnr KS/2017:1650
Ett av kommunfullmäktiges riktade uppdrag för perioden 2015-2017 är att utveckla
dialogen medborgarna/invånare genom att skapa en modell för medborgardialog. Som
ett steg i att genomföra uppdraget, deltar kommunen 2016-2017 i Sveriges kommuner
och landstings nationella nätverk som heter Medborgardialog som en del i
styrprocessen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under många år arbetat
med att stödja kommuner som vill utveckla dialogen med invånarna. Syftet med
dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster.
Medborgardialog har införts i många kommuner för att bidra till en ökad delaktighet i
utvecklingen av kommunen. I de flesta fall har SKL varit med i införandet, ofta i form
av de olika nätverken.
I december 2016 hölls vår första introduktion i medborgardialog för förtroendevalda
och tjänstepersoner. Därefter skapades en politisk styrgrupp för införandet. En
introduktion till medborgardialog och information om processen med våra riktlinjer
lämnades på kommunfullmäktige den 6 april 2017. Arbetet har kommit så långt att
förslag till riktlinjer har tagits fram och när de är antagna, ska en handbok tas fram för
hur medborgardialog genomförs. Förslaget till riktlinjer daterat 2017-09-28 har
godkänts av styrgruppen.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till riktlinjer för medborgardialog daterade 2017-09-28.
__________

2017-10-17
Kommunstyrelsen

Beslut om undantag från årsplanen för förvaltningsområde omsorgs
detaljbudgetprocess 2018
Dnr KS/2016:2021
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska nämnden besluta om detaljbudget och
uppdragsdokument för kommande år senast i november året före budgetåret.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-21 § 141 om handlingsplan avseende
kostnadsförändringar i förvaltningsområde omsorg.
Flera åtgärder i handlingsplanen påverkar detaljbudgeten för 2018. Dessutom pågår
arbetet med att implementera den nya resursfördelningsmodellen inom omsorgen.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna undantag i årsplanen för budgetprocessen, genom att omsorgens
uppdragsdokument med detaljbudget beslutas i december istället för november.
_________
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Kommunstyrelsen

Kompensation för löneökning till Räddningstjänsten
Dnr KS/2015:1999
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. Kompensation sker utifrån faktisk löneökning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2017- 09-27.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslagen justering på 154 tkr av nettobudgeten avseende
lönekompensation från pris- och lönereserven.
_________
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Kommunstyrelsen

Förslag till ny förvaltningsorganisation
Dnr KS/2017:1520
Årsskiftet 2010-11 införde Orust kommun en ny politisk- och
förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen utvärderades av KFI år 2012.
Förvaltningsorganisationen hade däremot hittills inte utvärderats. Därför genomfördes
en utvärdering under 2016-17, såväl med interna resurser som med en extern konsult
från Public Partner.
Mål med utvärderingen var att ge underlag och förslag till förbättringar som kan öka
styrbarhet, effektivitet och kvalitet inom förvaltningen. Syftet med utvärderingen var
att synliggöra behov och förväntningar i förvaltningsorganisationen för att
förvaltningens ledning ska kunna ta ställning till eventuellt behov av strategiskt
planerade förändringar i organisation, processer och metoder.
Utvärderingen avgränsades till den centrala förvaltningsorganisationen, som är
lokaliserad i kommunhuset, och innehåller förvaltningsorganisationen och dess
koppling till ärendehantering och den politiska organisationen.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra namn på kommunstyrelsens förvaltningsområden till ”sektorer”, samt
att sektorerna skall vara: Ledning och verksamhetsstöd, Lärande, Omsorg,
Samhällsutveckling samt, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, Miljö
och Bygg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att införliva miljö- och byggnadsförvaltningen med kommunstyrelsens förvaltning.
___________
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Kommunstyrelsen

Motion om att införa anställningsstopp
Dnr KS/2017:904
Michael Relfsson (FO) föreslår i motion daterad 2017-04-20 kommunfullmäktige
besluta att Orust kommun tillsvidare inför anställningsstopp genom att nya tjänster
och tillsättningar av vakanser prövas av kommunstyrelsen med undantag för
pedagogisk personal och omsorgens personal samt att samtliga konsultkostnader
anmäls löpande till kommunstyrelsen.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte införa anställningsstopp genom att nya tjänster och tillsättningar av vakanser
prövas av kommunstyrelsen, och
att inte löpande anmäla konsultkostnader till kommunstyrelsen, samt
att därmed avslå motionen.
__________
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Kommunstyrelsen

Motion om matställen för äldre som mötesplatser
Dnr KS/2016:1779
Mats Överfjord och Lisbeth Arff föreslår i motion, daterad 2016-10-10, att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, som komplement till bland
annat hemleverans av matlådor, göra kommunens olika matställen till sociala nav för
äldre med gäst, för bättre livskvalité och uppskjuten demens.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-28.
Motion daterad 2016-10-10.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att förslaget kräver tillkommande resurser inte för närvarande
införa de föreslagna mötesplatserna, samt
att därmed anse motionen besvarad.
__________
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om uppföljning av interkommunal samverkan
Dnr KS/2016:1230
Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige skall få en årlig redovisning vilka
kommunala samverkanspartner Orust kommun har och inom vilka
verksamhetsområden detta sker samt att en redovisning vilken ekonomisk besparing
man har gjort i förhållande till att bedriva verksamheten i egen regi också redovisas.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-31 § 94 att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
___________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att redovisning av
interkommunala samarbeten sker och att dess kostnader normalt framgår i respektive
redovisning.
__________
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om uppdrag för att verka för samarbete med Orust
sparbank för ökat bostadsbyggande
Dnr KS/2017:1099
Flera kommuninvånare föreslår i medborgarförslag daterad 2017-05-31
kommunfullmäktige besluta att kommunen ger sina representanter i Orust Sparbanks
Huvudmannafunktion i uppdrag att verka för att Orust Sparbank använder en del av
sina vinstmedel för att öka bostadsbyggande på Orust.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2017-09-25 anse medborgarförslaget besvarat.
________
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om intervjuprojekt för flyktingar
Dnr KS/2017:1093
Erni Friholt föreslår i medborgarförslag daterad 2017-06-01 kommunfullmäktige
besluta att intervjustudier med flyktingar ska ske för att analysera och förstå dagens
processer och problem. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-08 § 79 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2017-06-01
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-29
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte bifalla medborgarförslaget med hänvisning till dels många projekt pågår och
dels att resurser för mottagning av flyktingar och integrationsverksamhet måste
prioriteras av kommunen i dagens läge och då kan inte ett rent forskningsprojekt av
den föreslagna typen prioriteras, vilket i princip inte är en kommunal angelägenhet.
_________
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Kommunstyrelsen

Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2017:1671
- Tolkförmedling Västs delårsrapport 2017, daterad 2017-10-03
- Samordningsförbundet Västs delårsredovisning januari-augusti 2017, daterad 201709-25
- Uppföljning och prognos för överförmyndarnämnden per augusti 2017, daterad
2017-09-25
________
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Kommunstyrelsen

Anmälan av delegeringsbeslut
- Delegeringsbeslut enligt lista numrerad s.311-461, personalenheten
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-09-27, kommunstyrelsen
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-10-06, färdtjänst. Dnr KS/2017:1584
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-10-06, riksfärdtjänst. Dnr KS/2017:1585
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-10-06, omsorg
____________
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Kommunstyrelsen

Information från Fyrbodals kommunalförbund
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Kommunstyrelsen

Ordförandens information
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Kommunstyrelsen

Ansökan om vårdnadsöverflytt
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