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Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Mats Överfjord (M)
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KS/2015:2122
§ 90
Antagande av 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.
___________
Som underlag finns förvaltningens skrivelse daterad 2017-09-27 som redogör
närmare för ställningstagandena till inkomna synpunkter i remissomgången.
____________
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Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige att inte anta förslaget till energi- och
klimatplan 2017-2030.
Kerstin Gadde (S), Ulla Buhr (S) och Kristina Svensson (MP), med flera yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag antaget.
Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja”
”Den som röstar för Anders Arnells (M) förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 7-nej röster, samt 1 avstår.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Samhällsstrateg
__________
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KS/2017:354
§ 91
Delårsrapport augusti 2017
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport per sista augusti.
Rapporten beskriver periodens verksamhet och händelser samt uppföljning och
prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet var positivt och uppgick till +46,7 mkr, vilket kan jämföras med
2016 då resultatet uppgick till 35,3 mkr. Budgeterat resultat till och med augusti var
+37,6 mkr.
Årets resultat beräknas uppgå till +34 mkr vid årets slut och kan jämföras med det
budgeterade resultatet på +32,3 mkr. Det innebär en positiv avvikelse med +1,7 mkr.
Den senaste prognosen är en försämring jämfört med bedömningen i april, +40,3
mkr. Avvikelsen beror främst på en försämrad prognos inom förvaltningsområde
omsorg.
Bland kommunens verksamheter lämnar förvaltningsområde omsorg störst negativ
avvikelse för helåret med -12,9 mkr (-5,3 mkr april). Alla verksamheter förutom stödoch omsorg samt förvaltningsövergripande verksamhet inom förvaltningsområdet
uppvisar en negativ prognos för året. Orsaken till det prognostiserade underskottet
förklaras främst av höga kostnader för placeringar inom individ- och
familjeomsorgen, men även högre personalkostnader inom särskilda boenden och
hemtjänst. Ett stort arbete pågår med att anpassa verksamheterna till en lägre
kostnadsnivå. Dock tar omställningsarbetet tid och vidtagna åtgärder har ännu inte
fått den effekt som man bedömde i våras.
Förvaltningsområde lärande lämnar en årsprognos på -3,3 mkr som till stora delar
beror på högre kostnader för nattis och lokaler inom förskolan, samt högre
personalkostnader och åtgärder för elever med behov av särskilt stöd i grundskolan.
Fler elever har valt att gå i skola i annan kommun, vilket innebär att kostnaderna
överstiger budget för interkommunal ersättning.
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Fjärrvärmeverksamheten beräknas gå -0,8 mkr sämre än budget och kan hänföras till
ökade driftskostnader.
Övriga nämnder/förvaltningsområden prognostiserar en positiv budgetavvikelse eller
nollprognos för helåret.
Investeringsprognosen uppgår till 119,4 mkr (budget 170,3 mkr). Nettoutgifterna till
och med augusti uppgick till 61,4 mkr. De största investeringsprojekten i år avser
renovering av Strandgårdens kök, ångbåtsbrygga Edshultshall, åtgärder Ellös kaj,
översämningsåtgärder i Henån, ombyggnation av kommunhus, ombyggnation Ängås
skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken,
överföringsledning Slussen-Uddevalla samt utbyggnad av bredbandsstrukturen på
landsbygden.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten för augusti 2017.
__________
Kerstin Gadde (S) och Bertil Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige att inte godkänna delårsrapporten.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet reserverar sig Anders Arnell (M) för moderaterna och
Kajsa-Karin Andersson (KD) för kristdemokraterna skriftligen.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förvaltningsområdeschef omsorg
Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling
Förvaltningsområdeschef lärande
Miljö- och byggnadsnämnden.
___________
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KS/2017:1362
§ 92
Antagande av VA-taxa 2018
Va-verksamheten finansieras genom avgifter i va-taxan både vad gäller drift och
investering. Under 2017 har VA-plan för Orust kommun färdigställts och behandlas i
kommunfullmäktige under augusti 2017.
I angiven VA-plan är ambitionsnivån anpassad för en utbyggnads- och
investeringsnivå som i genomsnitt motsvarar ca 40-60 mkr årligen det kommande 1015 åren. Ökade myndighetskrav på avloppsrening, ökad kapacitet för dricksvatten
samt ökade satsningar för kommunalt vatten och avlopp till nya och befintliga
bostäder/verksamheter inom kommunen ger nya möjligheter, men medför även en
viss justering av VA-taxan. Förvaltningens bedömning är att en jämn taxeutveckling
över tid skapar en stabilitet, trygghet och en förutsägbarhet för både kunder och
förvaltningen.
Förvaltningens förslag är att anläggningsavgifterna(engångsavgifter) skall följa den
kostnadsutveckling som är inom markentreprenadbranschen för att bibehålla och
någon mån öka nuvarande kostnadstäckningsgrad. Enligt beräkningar är
kostnadstäckningsgraden med nuvarande taxa cirka 70 %. För att möjliggöra en
offensiv och önskvärd exploateringsverksamhet är det en förutsättning att
anslutningsavgifterna är självfinansierade till största möjliga del.
Jämförelse studier för om- och utbyggnad av den gemensamma VA-anläggningen
visar entydigt att det är mest kostnadseffektivt att ersätta de mindre reningsverken
med överföringsledningar och sambehandling i ett stort verk, Ellös
avloppsledningsverk. Även om en investering för upprustning av de mindre verken
är lägre, så äts mellanskillnaden snabbt upp av en betydligt högre driftskostnad.
Nödvändig justering av taxor beräknas bli 1-2 % lägre per år för perioden 2019-2035
med den tilltänkta VA-utbyggnaden, jämfört med att rusta upp samtliga små
avloppsreningsverk på Orust. Bedömd taxeutveckling i föreslaget alternativ beräknas
till 4-6 % per år.
Investeringstakten beräknas för perioden 2019-2035 bli cirka 40-60 miljoner kronor
per år. För att säkerställa och prioritera investeringar kommer fortlöpande
kostnadsanalyser att göras, vilket kan göra att vissa planerade etapper kommer att
omprövas.
Samtidigt som taxan behandlas behöver ABVA(Allmänna bestämmelser för
brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) uppdateras
vad beträffar ansvarsförhållandet mellan abonnent och huvudman när det gäller så
kallade LTA-system där abonnenten har en egen avloppspumpstation för den egna
fastigheten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-07
VA-taxa för Orust kommun, daterad 2017-08-07
Allmänna bestämmelser för brukandet av allmänna vatten- och
avloppsanläggningar(ABVA) 2018, daterad 2017-08-07
_________
Lars Larsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny va-taxa, daterad
2017-08-07, att träda i kraft 2018-01-01, samt att anta ny ABVA, daterad 2017-08-07,
att träda i kraft 2018-01-01.
Anders Arnell (M) med instämmande av Michael Relfsson (FPO) föreslår
kommunfullmäktige besluta att behålla tidigare antagen taxa.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny va-taxa, daterad 2017-08-07, att träda i kraft 2018-01-01, samt
att anta ny ABVA, daterad 2017-08-07, att träda i kraft 2018-01-01.
Anders Arnell (M) och Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
___________
Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till utskottets för samhällsutveckling förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för samhällsutveckling förslag
Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomichef
Förvaltningsekonom samhällsutveckling
VA-ingenjör
Systemansvarig EDP Future
__________
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KS/2015:1501
§ 93
Ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning
av mark för sjöbodar
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-08 § 140 att erbjuda sjöbodsägarna i
Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Härmanö friköp
genom fastighetsreglering, samt att erbjuda sjöbodsägarna på Käringön upplåtelse
med official-servitut.
Syftet är att upphäva beslut antaget av kommunfullmäktige 2003-05-22 § 37 där
ersättningen för ett sjöbodsservitut på Käringön fastställts till 60 000 kronor.
Fastställa ny ersättning för servitut på sjöbodar och bryggor på Käringön samt
fastställa ersättning vid försäljning av sjöbodsmark vid friköp genom
fastighetsreglering på övriga ovan angivna orter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-07-26
Ersättning vid servitutsupplåtelse av sjöbodsmark, 2017-07-26
Ersättning vid friköp av sjöbodsmark, 2017-07-26
_________
Anders Arnell (M) med instämmande av Michel Relfsson (FPO) föreslår utskottet
för samhällsutveckling besluta att bordlägga ärendet för att invänta utfall i
överklagade beslut fattade av kommunfullmäktige 2016-12-08 § 139 Ny arrendeavgift
för lägenhetsarrende, sjöbod, brygga och uthus samt kommunfullmäktige 2016-12-08
§ 140 Alternativa upplåtelseformer för sjöbodar, bryggor och parkeringar.
Utskottet för samhällsutveckling avslår Anders Arnells och Michael Relfssons förslag
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att ta fram riktlinjer för
markupplåtelser för bryggor.
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut antaget av kommunfullmäktige 2003-05-22 § 37 i den del som
avser fastställande av ersättning för sjöbodsservitut på Käringön, och
att fastställa ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbod och brygga på Käringön,
enligt Ersättning vid servitutsupplåtelse av sjöbodmark, 2017-07-26, samt
att fastställa ersättning vid friköp genom fastighetsreglering av mark för
sjöbodsändamål, enligt Ersättning vid friköp av sjöbodmark, 2017-07-26.
Anders Arnell (M) och Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
______________
Lars Larsson (C) och Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till utskottets för
samhällsutveckling förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för samhällsutveckling förslag.
__________
Birthe Hellman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Anne-Marie Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i dess två första
att-satser men föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera tredje attsatsen i
kommunstyrelsens förslag med motiveringen: ”Återremiss för utredning av
övergångsbestämmelser för friköp genom fastighetsreglering av mark för
sjöbodsändamål för mantalsskrivna eller ägande genom arv eller hävd”.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut antaget av kommunfullmäktige 2003-05-22 § 37 i den del som
avser fastställande av ersättning för sjöbodsservitut på Käringön, och
att fastställa ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbod och brygga på Käringön,
enligt Ersättning vid servitutsupplåtelse av sjöbodmark, 2017-07-26, samt
att återremittera frågan om ersättning vid friköp av mark för sjöbodsändamål med
motivering: ”Återremiss för utredning av övergångsbestämmelser för friköp genom
fastighetsreglering av mark för sjöbodsändamål för mantalsskrivna eller ägande
genom arv eller hävd”.
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
Orust kommuns författningssamling
__________

Orust kommun
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Kommunfullmäktige
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KS/2017:13
§ 94
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts
enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till inspektionen för vård
och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS) Kvartal 2 2017
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 2 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut

Beslut

ej verkställda

verkställt efter

inom 3 mån.

3 mån.

Individ- och familjeomsorgen

6

1

Vård och omsorg

5*

1

Stöd och omsorg (LSS)

2

0

* OBS 1 ansökan är återtagen
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 30 augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse med bilagor 2017-08-30
____________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2017 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för omsorg förslag.
__________
Bertil Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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KS/2017:1401
§ 95
Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter
Enligt Lag (SF2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ges
kommunerna rätt att ta ut avgift för den tillsyn kommunen bedriver av den som
bedriver anmälningsskyldig försäljning med elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 49 att anta förslag till revidering av
ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering, folköl och tobak. Detta beslut
ligger till grund för dagens avgiftsuttag med indexuppräkning beslut taget 2014-10-16
§ 146.
Syftet är att kommunen skall kunna ta ut en tillsynsavgift för tillsyn av de
försäljningsställena i kommunen som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Idag tas tillsynsavgift ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller
tobak. Denna avgift justeras varje år enligt tidigare beslutad indexreglering
(KS/2014:1214). Meningen är att tillsynsavgift även skall gälla för de som säljer ecigaretter och påfyllningsbehållare.
Försäljningsställena betalar idag en tillsynsavgift på antingen Folköl eller Tobak 1 820
kr och säljer de både Folköl och Tobak så betalar de i årlig tillsynsavgift 2 130 kr.
_______
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige besluta att kontrollen
kostnadsmässigt ingår i tobakstillsynen och inte belastar handelsbranschen ytterligare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag av tillägg av avgift för tillsyn av försäljningsställen vid
försäljning av
e-cigaretter och eller påfyllnadsbehållare enligt förslag till avgifter daterad 2017-0815.
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige besluta att kontrollen
kostnadsmässigt ingår i tobakstillsynen och inte belastar handelsbranschen ytterligare.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Beslutet skickas till
Medborgarservice
Orust kommuns författningssamling.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 96
Enkel fråga
Mats Överfjord (M) ställer en fråga till ordförande i utskottet för lärande.
”Nu finns det ingen ursäkt för dåliga studieresultat och hög frånvaro”
Skattebetalarna i Orust kommun har investerat exempellöst mycket pengar i
nybyggnation och/eller omfattande renoveringar av flertalet kommunala skollokaler.
Ett stort antal av den undervisande personalen har fått förbättrade anställningsvillkor
och detta har nu resulterat i att en facklig organisation korat Orust till ”Sveriges näst
bästa skolkommun”.
Samtidigt uppvisar fakta om studieresultat att det börjar ”gå utför” redan i årskurs 6,
för att ytterligare försämras i årskurs 7 och bli rena katastrofen i årskurs 8.
En medelfrånvaro på 20% (=1 dag/vecka) eller mer korrelerar med en kraftigt
försämrat studieresultat.
Anmärkningsvärt är att de som har en frånvaro på 50% eller mer verkar klara sig
bättre än de med något lägre frånvaro.
Kan detta vara understimulerade högpresterande elever som tappat suget?
Frågeställning
Är det inte snart dags att med stora uppoffringar som skattebetalarna i kommunen
gjort snart även återspeglas i ”produktionen”?
Och vilka åtgärder planerar Ni i den styrande politiska majoriteten vidtaga för att
vända den oroväckande trenden med vikande studieresultat och hög frånvaro?
Har inte även den majoritet av elever i årskurs 8 och 9, med en frånvaro på 10%
(=0,5 dag/vecka) eller mer, rätt att må bra på sin ”arbetsplats”?
Ordförande i utskottet för lärande svarar:
Ett intensivt arbete pågår för att identifiera brister och åtgärda dessa. Resultaten bryts
ner i samtliga ämnen för att analysera skillnader och skapa underlag för lärarnas egen
reflektion kring betyg och bedömning, naturligtvis följda av konkreta åtgärder. Vi har
goda skolresultat på Orust men är inte nöjda med detta. Bra måste bli bättre.
Det är en ensidig bild som frågeställaren lyfter fram. Jag vill komplettera med
följande resultat för 2017:
o Mycket goda resultat i år 6
o Fjärde bästa meritvärdet i Fyrbodal (År 9)
o Högst andel elever i Fyrbodal som fått betyg i samtliga ämnen. (År 9)
o Högst andel elever i Fyrbodal som uppnår gymnasiebehörighet.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Ogiltig frånvaro har länge dokumenterats och rapporterats. När vi nu har ställt
samman den totala frånvaron har vi fått en ny och tänkvärd bild. T ex ger en
semestervecka på hösten 7 % frånvaro på en termin. Vi presenterar nu statistiken
bland annat till föräldrar i olika sammanhang. Här är det i högsta grad ett gemensamt
för skola och föräldrar.
Studieresultaten är vikande i en del årskurser. Nu är dessa identifierade och ett
intensivt arbete pågår för att stödja eleverna. I kommunen råder stor skillnad mellan
pojkars och flickors resultat. Även detta delar vi med många kommuner men vi
jobbar nu vidare med högskolan Väst för att hitta åtgärder (Hitta drivet). Naturligtvis
vill vi allmänt öka motivationen för att alla elever ska känna studiemotivation.
Projektet har möts med stor entusiasm, inte bara från forskarna som deltar utan även
från vår personal.
Naturligtvis ska alla elever må bra på sin arbetsplats!
En viktig faktor för skolorna i en kommun är att man möts av glädje och positiv
respons när det finns tillfälle att framföra det.
Så tack alla ni som bidragit till det fina resultatet kommunen nådde i Lärarförbundet
ranking.
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 97
Fyllnadsval av ersättare i Miljö-och byggnadsnämnden
Bengt R Johansson (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-08-13, uppdraget som
ersättare i Miljö-och byggnadsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Anne Kolni (M) som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Troman
Miljö- och byggnadsnämnden
Bengt R Johansson
Anne Kolni
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 98
Fyllnadsval till Framtidsgruppen
Johan Eriksson (S) avsäger sig, i skrivelser daterad 2017-08-24, uppdraget i
Framtidsgruppen.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Elsie-Marie Östling (S) som ledamot i Framtidsgruppen.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Troman
Framtidsgruppen
Johan Eriksson
Elsie-Marie Östling
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 99
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige
Mats Överfjord (M), begär i skrivelse daterad 2017-08-30 att bli entledigad från
uppdrags som ledamot i Kommunfullmäktige.
________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen och översända begäran om entledigande till Länsstyrelsen.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Mats Överfjord
________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 100
Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen
Mats Överfjord (M) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-08-30, uppdraget som
ersättare i Kommunstyrelsen.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Robert Larsson som ersättare i Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Troman
Kommunstyrelsen
Mats Överfjord
Robert Larsson

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 101
Fyllnadsval av ledamot i Arvodesberedningen
Gösta Edman (FO) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-09-28, uppdraget som
ledamot i Arvodesberedningen.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Els-Marie Ragnar som ledamot i Arvodesberedningen.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Troman
Arvodesberedningen
Gösta Edman
Els-Marie Ragnar
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25
2017-10-12

§ 102
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige
Sirko Witte (S), begär i skrivelse daterad 2017-09-25 att bli entledigad från uppdrags
som ledamot i Kommunfullmäktige.
________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen och översända begäran om entledigande till Länsstyrelsen.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Personalenheten
Troman
Sirko Witte
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 103
Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen
Sirko Witte (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-09-25, uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Troman
Kommunstyrelsen
Sirko Witte
____________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 104
Fyllnadsval som ersättare i Stiftelsen Orustbostäders styrelse
Sirko Witte (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2017-09-25, uppdraget som ersättare i
Stiftelsen Orustbostäders styrelse.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Beslutet skickas till
Personalenheten
Troman
Stiftelsen Orustbostäders styrelse
Sirko Witte
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 105
Medborgarförslag om gång och cykelvägar på Orust - GC-banor
Ett medborgarförslag har kommit in om gång och cykelvägar. Förslagsställaren anser
att man måste bygga ut nätet för gång och cykelvägar.
___________
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 106
Inkomna skrivelser
Motion om implementering av lagen om valfrihet (LOV)-Moderaterna Dnr
2017:1488
Motion om sänkning av kommunalskatten- Nya Moderaterna Dnr 2017:1608
Motion om ytterligare tjänster inom förvaltningsområde samhällsutveckling - Nya
Moderaterna
Dnr 2017:1607
Motion om utredning av kommunsammanslagning- Liberalerna Dnr 2017:1637
Motion om bygglovsbefrielse Dnr:2017:1664
Motion om ändringar i arvodesbestämmelserna. Dnr 2017:1712
Anmälan läggs till handlingarna.
________

