2018-04-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1

KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Plats och tid

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån
2018-04-18 kl. 08:15

Beslutande

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

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Marika Carlberg, sekreterare

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Administrativa enheten, Kommunhuset, Henån
Måndag den 23 april, kl. 14:00

Ärende

1.

Återkoppling budget 2019-2021

Dnr

Föredragande

Susanne Ekblad,
08:20-09:00

2018-04-06

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärende

Dnr

2.

Beslut om igångsättning av
investeringsprojekt - Inventarier till
Gullvivans särskilda boende

KS/2018:220

3.

Beslut om igångsättning för
investeringsprojekt - fiberstamnät för
Kråksundsgap, Tegneby och MittOrust
fiberområden

KS/2018:403

4.

Instruktion för kommunchef

KS/2017:1675

s.1-3

5.

Motion om tillsättande av en
sanningskommission om Henåns skola

KS/2018:256

s.4

6.

Ändring i delegeringsordningen

KS/2018:480

7.

Kommunchefens information

KS/2018:72

8.

Utskottens information

KS/2018:70

9.

Ordförandens information

KS/2018:71

ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande
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Beslut om igångsättning av investeringsprojekt - Inventarier till Gullvivans
särskilda boende
Dnr KS/2018:220
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 antogs investeringsbudget (KF 2017-08-24 § 89). Inventarier från
Ågården flyttas över i möjligaste mån till Gullvivan. Utöver det behöver ett antal
inköp göras, möbler 820 tkr, sängar 170 tkr, 200 tkr för kontorsutrustning, tavlor,
klockor, whiteboard, lyftmotorer mm.
Ytterligare inventarier finns på en ÄTA-lista och betalas dessa av hyresvärden för
att sedan debiteras via hyran kommer inte hela investeringsbeloppet på 2 500 tkr
att behöva nyttjas.
Investeringen medför maximalt 294 tkr per år i kapitalkostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-22
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Vård och omsorg
Ekonomienheten
Sektorschef Omsorg
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Tjänsteskrivelse
Beslut om igångsättning av investeringsprojekt Inventarier Gullvivans
särskilda boende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1.

Godkänna igångsättning av investeringsprojekt för inventarier till Gullvivan
med en total investeringsram om 2,5 miljoner kronor. Investeringsramen
beslutades 24 augusti 2017 § 89 av kommunfullmäktige.

2.

Samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras Sektor omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Denna investering finns med i Kommunfullmäktiges beslutad investeringsram.
Inventarier från Ågården flyttas över i möjligaste mån till Gullvivan. Utöver det
behöver ett antal inköp göras, möbler 820 tkr, sängar 170 tkr, 200 tkr för
kontorsutrustning, tavlor, klockor, whiteboard, lyftmotorer mm.
Ytterligare inventarier finns på en ÄTA-lista och betalas dessa av hyresvärden för
att sedan debiteras via hyran kommer inte hela investeringsbeloppet på 2 500 tkr
att behöva nyttjas.
Investeringen medför maximalt 294 tkr per år i kapitalkostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-22
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Vård och omsorg
Ekonomienheten
Sektorschef Omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lisbeth Tilly
Sektorschef Omsorg
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Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - fiberstamnät för
Kråksundsgap, Tegneby och MittOrust fiberområden
Dnr KS/2018:403
Sammanfattning av ärendet
Investeringen avser 3 delprojekt utifrån kommunfullmäktigebeslut om utbyggnad
av fiberstamnät enligt IT-infrastrukturplan (KF/2013-05-30 §84) och vägval
bredband (KF/2015-08-13 §94). Investeringen finns med i beslutad
investeringsram för 2018 (KF 2018-03-08 §32).
Projektet innebär att nyanlägga fiberstamnät till Kråksundsgap (inkl. Mollösund),
Tegneby och MittOrust fiberföreningsområde i enlighet med de krav från
Västragötalandsregionen som gäller för etablering och tillhandahållande av
bredbandsnät på landsbygden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-05
Beslutet lämnas till
Ekonomienheten
IT strateg
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Tjänsteskrivelse
Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - fiberstamnät för
Kråksundsgap, Tegneby och MittOrust fiberområden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Godkänna igångsättning av investeringsprojekten enligt nedan, med en total
investeringsram om 5 070 000kr (KF 2018-03-08 § 32 för av KF beslutad
investeringsram)
Område

Sträckning

Kråksundsgap

HälleviksstrandMollösund - Tegen
Röra - Tegneby - Grenå 2 480 000 kr
Henån1 350 000 kr
MittOrust(Gustavsberg)
Total
5 070 000 kr

Tegneby
MittOrust

Total
investering
1 240 000 kr

Bidrag från
VGR
620 000 kr
1 240 000 kr
676 000 kr
2 536 000kr

2. Samtliga kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras sektor
ledning och verksamhetsstöd.
Ärendebeskrivning
Investeringen avser 3 delprojekt utifrån kommunfullmäktigebeslut om utbyggnad
av fiberstamnät enligt IT-infrastrukturplan (KF/2013-05-30 § 84) och vägval
bredband (KF/2015-08-13 § 94). Investeringen finns med i beslutad
investeringsram för 2018 (KF 2018-03-08 § 32).
Projektet innebär att nyanlägga fiberstamnät till Kråksundsgap (inkl. Mollösund),
Tegneby och MittOrust fiberföreningsområde i enlighet med de krav från
Västragötalandsregionen som gäller för etablering och tillhandahållande av
bredbandsnät på landsbygden.
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Utredning
Investeringen avser 3 delprojekt utifrån kommunfullmäktigebeslut om utbyggnad
av fiberstamnät enligt IT-infrastrukturplan (KF/2013-05-30 § 84) och vägval
bredband (KF/2015-08-13 §94). Investeringen finns med i beslutad
investeringsram för 2018 (KF 2018-03-08 § 32).
Projektet innebär att nyanlägga fiberstamnät till Kråksundsgap (inkl. Mollösund),
Tegneby och MittOrust fiberföreningsområde i enlighet med de krav från
Västragötalandsregionen som gäller för etablering och tillhandahållande av
bredbandsnät på landsbygden.
Nuläge
Områdena som dessa projekt avser har idag en radiolänkansluten telestation
(Tegneby och Mollösund) eller saknar telestation inom området (MittOrust) och
ett spridningsnät byggt på koppar.
De i områdena bildade fiberföreningarna har som mål att tillgodose
medlemmarnas behov av goda kommunikationsmöjligheter med hjälp av fiber.
Fibersträckningar som investeringen avser kommer att ersätta de s.k. grå fläckarna
i kommunen och ge fiberföreningar och operatörer möjlighet att erbjuda
bredbandsanslutningar med hög kapacitet till alla fastighetsägare inom de olika
Fiberföreningarnas område.
Avtal avseende "etablering och tillhandahållande av bredbandsnät" för
ovanstående stamnätsutbyggnader är upphandlade och Västragötalandsregionen
(region-utvecklingsnämnden) har lämnat förhandsbesked om att lämna regionstöd
med 50 % av kostnaden för dessa projekt.
Investeringarna i nedan fiberstamnät ligger med i beslutad investeringsram KF
2018-03-08 § 32.
Område

Sträckning

Kråksundsgap

HälleviksstrandMollösund - Tegen
Röra - Tegneby - Grenå 2 480 000 kr
Henån1 350 000 kr
MittOrust(Gustavsberg)
Total
5 070 000 kr

Tegneby
MittOrust

Total
investering
1 240 000 kr

Bidrag från
VGR
620 000 kr
1 240 000 kr
676 000 kr
2 536 000kr

Fiberstamnäten är uppstartade projekt inom respektive fiberföreningsområde med
tecknade avtal. Under 2018 kommer fiberföreningarna fakturera avtalad
ersättning. Kommunen ska efter slutbesiktning redovisa genomförda projekt till
VGR och erhåller då regionstöd.
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Bedömning
Kapitalkostnader för investeringarna beräknas uppgå till 260 tkr per år och de
periodiserade investeringsbidragen beräknas uppgå till 115 tkr per år. Detta ger en
nettokostnadsökning med 145 tkr per år.
Sektorn framställer behov av utökad ram med nettokostnadsökningen per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-05
Beslutet lämnas till
Ekonomienheten
IT Strateg

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Per Linnér
IT- strateg
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Instruktion för kommunchef
Dnr KS/2017:1675
Sammanfattning av ärendet
Från 2018-01-01 träder Sveriges nya kommunallag (2017:725) i kraft.
En av nyheterna enligt 7 kap. 1–2 §§ i kommunallagen är att kommunstyrelsen ska
utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. Styrelsen får
besluta att direktören ska ha en annan benämning. I instruktionen beskrivs
kommunchefens ansvar och befogenheter som inte regleras i delgeringsordningen
eller anställningsavtal.
Syftet med att föreslå krav på att styrelsen fastställer en instruktion för direktören
är att detta ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och
direktören. Genom en tydlig arbetsfördelning skapas en bättre samverkan (prop.
2016/17:171 s.197).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26
Uppdragsbeskrivning för kommunchef i Orust kommun.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
Instruktion för kommunchef
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta förslag till uppdragsbeskrivning för kommunchef.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Från 2018-01-01 träder Sveriges nya kommunallag (2017:725) i kraft.
En av nyheterna enligt 7 kap. 1–2 §§ i kommunallagen är att kommunstyrelsen ska
utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och
vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. Styrelsen får
besluta att direktören ska ha en annan benämning. I instruktionen beskrivs
kommunchefens ansvar och befogenheter som inte regleras i delgeringsordningen
eller anställningsavtal.
Syftet med att föreslå krav på att styrelsen fastställer en instruktion för direktören
är att detta ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och
direktören. Genom en tydlig arbetsfördelning skapas en bättre samverkan (prop.
2016/17:171 s.197).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26
Uppdragsbeskrivning för kommunchef i Orust kommun.
Beslutet skickas till
Kommunchef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Ann-Katrin Otinder
HR Chef

Jan Eriksson
Kommunchef
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Motion om tillsättande av en sanningskommission om Henåns skola
Dnr KS/2018:256
Sammanfattning av ärendet
Anders Arnell (M) föreslår i motion daterad 2018-02-19 kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en ”Sanningskommision” med externa ledamöter med uppgift
att utreda politikens roller och skyldighet från projektstarten 2007 till dags dato
2018-02-19
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26
Motion daterad 2018-02-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
Motion om tillsättande av en sanningskommission om Henåns skola
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen med hänvisning till att en utredning som motionären föreslår inte
skulle tillföra en ny kunskap i sakfrågan
Sammanfattning av ärendet
Anders Arnell (M) föreslår i motion daterad 2018-02-19 kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en ”Sanningskommision” med externa ledamöter med uppgift
att utreda politikens roller och skyldighet från projektstarten 2007 till dags dato
2018-02-19
Utredning
Det har gjorts tre utredningar om projektet Henåns nya skola. En granskade själva
byggprocessen; ”Rapport – Granskning av byggprocessen”, daterad 2015-04-21
(KS/2014:824) och utfördes av extern konsult; Ralph Håkansson, Mårtensson &
Håkansson Byggrådgivare AB.
Som komplement till den utredningen så gjordes även en intern granskning av de
politiska besluten; ”Granskning av hela byggprocessen kring Henåns skola –
besluten”, daterad 2015-04-15 (KS/2012:2278).
Den senaste utredningen avsåg ansvarsfrågan kopplat till de externa parterna i
projektet; ”Utredning rörande projektet Henåns skola”, daterad 2018-01-22
(KS/2018:146) av Lars Amlin.
Bedömning (Ska användas)
När det gäller frågan om ”underlag för utbildning av politiker och tjänstemän”, så
finns det idag ett omfattande underlag för att förbättra såväl ärende- och
beslutsprocesser och projektstyrning. I samband med den nya mandatperioden
planeras utbildning för förtroendevalda och berörda tjänstemän i dessa frågor.
Protokoll med de politiska besluten finns i kommunens diarium och är offentligt
tillgängliga för den som önskar. Det finns också en sammanfattning av vilka beslut
som rört projektet Henåns nya skola. Kommunfullmäktige har för de aktuella åren
beviljat kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-26
Motion daterad 2018-02-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Jan Eriksson
Kommunchef
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Ändring i delegeringsordningen
Dnr KS/2018:480
Sammanfattning av ärendet
Lagändringar och organisatoriska förändringar inom förvaltningen och inom
enheten för administrativa enheten har föranlett behov av förändringar i
delegeringsförteckningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
Färdtjänsthandläggare
Alkoholhandläggare
Orust kommuns författningssamling

15

2018-04-06

16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Ändring i delegeringsordningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. I delegeringsförteckningen göra följande ändringar:
”1.13. Tillståndsgivning till alkoholservering”
Ny ersättare: Färdtjänsthandläggare (FTJ).
2. Ändra delegeringens omfattning i 1.14 från: Beslut om avslag till tillstånd att
servera alkohol och beslut om administrativa åtgärder (återkallelser m m)
till: Beslut om avslag till tillstånd att servera alkohol och beslut om administrativa
åtgärder såsom erinran eller varning.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Lagändringar och organisatoriska förändringar inom förvaltningen och inom
enheten för administrativa enheten har föranlett behov av förändringar i
delegeringsförteckningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
Orust kommuns författningssamling

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Anita Jakobsson
Chef administrativa enheten

Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Kommunchefens information
Dnr KS/2018:72
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-14 § 30 att lägga
informationen till handlingarna, samt att uppdra till kommunchefen att utreda hur
stödresurser som HR och ekonomi kan stötta sektor omsorg, och återkomma vid
nästa sammanträde.
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Utskottens information
Dnr KS/2018:70
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Ordförandens information
Dnr KS/2018:71
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