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

Plats och tid

Sammanträdesrum Hälsön 2018-01-11 08:15

Beslutande

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

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, kommunhuset Henån
Måndag den 15 januari kl. 16:00

Ärende

1.

Information från HR chefen

2.

Löneöversyn 2018

Dnr

Föredragande

Ann-Katrin Otinder
08.20-09:30
KS/2018:6
s.1-33

Ann-Katrin Otinder,
Christina Olsson 10.00-10:30
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Ärende

Dnr

Föredragande

3.

Information om Henåns skola

Lars Amlin, Susanne Ekblad,
Gabriella Glimstedt,
Jan Eriksson
10:30-11:30

4.

Budgetförutsättningar för
2019-2021

Susanne Ekblad,
Per Einarsson
11:30-12:00

5.

Årsplan 2018 för budget- och
uppföljningsprocesser

KS/2017:1966
s.34

6.

Plan för intern kontroll 2018

KS/2017:1963
s.35-38

7.

Fastställande av etappmål och
information om handlingsplan
till Energi- och klimatstrategi
2017-2030

KS/2015:2122
s.39-40

8.

Förslag till borgerlig
vigselförrättare

KS/2017:1948
s.41

9.

Kommunchefens information

10.

Utskottens information

11.

Ordförandens information

ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde
Ordförande

Shkelqim Istrefi
Sekreterare

Per Einarsson, 13:00-13:15
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Löneöversyn 2018
Dnr KS/2018:6
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Syftet är att
fastställa löneökningsbehovet, det vill säga utfall gällande löneöversyn 2018.
Beslutsunderlag
Omvärldsanalys inför löneöversyn 2018
Förslag på prioritering lämnas i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Löneöversyn 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Uppdra till förvaltningen att fullfölja den inriktning som presenterades på
sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Syftet är att
fastställa löneökningsbehovet, det vill säga utfall gällande löneöversyn 2018.
Beslutsunderlag
Omvärldsanalys inför löneöversyn 2018
Förslag på prioritering lämnas i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
HR-enheten

ORUST KOMMUN
kommunförvaltningen

Ann-Katrin Otinder
HR chef
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Budgetförutsättningar för 2019-2021
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Årsplan 2018 för budget- och uppföljningsprocesser
Dnr KS/2017:1966
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi, verksamheter och mål (hämtat ur
ekonomistyrningsprinciperna KS/2013:1956).
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för
budget- och uppföljningsprocesserna under 2018. Årsplanen syftar till att
säkerställa efterlevnaden av ekonomistyrningsprinciperna.
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Tjänsteskrivelse
Årsplan 2018 för budget- och uppföljningsprocesser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna upprättad årsplan för budget- och uppföljningsprocesser 2018.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi, verksamheter och mål (hämtat ur
ekonomistyrningsprinciperna KS/2013:1956).
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för
budget- och uppföljningsprocesserna under 2018. Årsplanen syftar till att
säkerställa efterlevnaden av ekonomistyrningsprinciperna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-22
Årsplan 2018 – Budget och uppföljningsprocesser
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorchefer

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Plan för intern kontroll 2018
Dnr KS/2017:1963

Internkontroll 2018 för sektor ledning och verksamhetsstöd
Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248
utifrån kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper.
I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges följande om intern kontroll:
”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet
intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:
Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs
Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader
på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges
intentioner.”
Inför granskningen 2018 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram som
förslag till kommunövergripande kontroller för Sektor ledning och
verksamhetsstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Sektor ledning och verksamhetsstöd 2017-12-28
Förslag till internkontrollplan för år 2018 – Sektor ledning och verksamhetsstöd
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Tjänsteskrivelse
Plan för internkontroll 2018 för sektor ledning och verksamhetsstöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna plan för intern kontroll 2018 för sektor ledning och verksamhetsstöd
Internkontroll 2018 för sektor ledning och verksamhetsstöd
Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248
utifrån kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper.
I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges följande om intern kontroll:
”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet
intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:
Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs
Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader
på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges
intentioner.”
Inför granskningen 2018 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram som
förslag till kommunövergripande kontroller för Sektor ledning och
verksamhetsstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Sektor ledning och verksamhetsstöd 2017-12-28
Förslag till internkontrollplan för år 2018 – Sektor ledning och verksamhetsstöd
Beslutet skickas till
Ekonomi-enheten
HR-enheten
Digitaliserings-enheten
Administrations-enheten
ORUST KOMMUN
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Per Einarsson
Controller
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Fastställande av etappmål och information om handlingsplan till Energi- och
klimatstrategi 2017-2030
Dnr KS/2015:2122
Syftet med Energi- och klimatstrategi 2017-2030 är att sammanfatta kommunens
syn på energi- och klimatfrågorna samt vad kommunen planerar för att det
övergripande målet om energi- och klimatneutralitet ska kunna uppnås. Strategins
fokus är att minska utsläppen av koldioxid inom områdena energi och transporter.
I oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att anta Energi- och klimatstrategi
2017- 2030, 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 procent 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 (2017-10-12, § 90).
Ett nationellt mål om minskade koldioxidutsläpp till 2030 finns för transporter,
däremot inte för energi. Förvaltningen föreslår etappmål för transporter som
innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020 och 65 procent
till 2028, jämfört med 2010.
Nämnderna ska ta fram planer för sina respektive verksamheter. För att stämma
överens med motsvarande dokument i kommunen ersätter begreppet
handlingsplan begreppet aktivitetsplan.
Förvaltningarna har tagit fram förslag till åtgärder för 2018 och planering för
2019-2020. Kostnaden för åtgärderna 2018 ligger inom ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-19
Energi- och klimatstrategi 2017-2030, Handlingsplan 2018 med plan för 20192020, daterad 2017-12-07.
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Tjänsteskrivelse
Fastställande av etappmål och information om handlingsplan till Energi- och
klimatstrategi 2017–2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Fastställa etappmål för Energi- och klimatstrategi 2017-2030 om
minskade utsläpp av koldioxid från transporter till 30 procent år 2020
och 65 procent år 2028, jämfört med 2010.
2. Godkänna informationen Energi- och klimatstrategi 2017-2030,
Handlingsplan 2018 med plan för 2019-2020, daterad 2017-12-07.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Syftet med Energi- och klimatstrategi 2017-2030 är att sammanfatta kommunens
syn på energi- och klimatfrågorna samt vad kommunen planerar för att det
övergripande målet om energi- och klimatneutralitet ska kunna uppnås. Strategins
fokus är att minska utsläppen av koldioxid inom områdena energi och transporter.
I oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att anta Energi- och klimatstrategi
2017- 2030, 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 procent 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 (2017-10-12, § 90).
Ett nationellt mål om minskade koldioxidutsläpp till 2030 finns för transporter,
däremot inte för energi. Förvaltningen föreslår etappmål för transporter som
innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020 och 65 procent
till 2028, jämfört med 2010.
Nämnderna ska ta fram planer för sina respektive verksamheter. För att stämma
överens med motsvarande dokument i kommunen ersätter begreppet
handlingsplan begreppet aktivitetsplan.
Förvaltningarna har tagit fram förslag till åtgärder för 2018 och planering för
2019-2020. Kostnaden för åtgärderna 2018 ligger inom ram.
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Utredning
Etappmål
Bakgrund
I oktober antog kommunfullmäktige Energi- och klimatstrategi 2017-2030 (beslut
2013-06-27 § 111). Beslutet inkluderade att arbeta in målet gällande en sänkning
av koldioxidutsläpp i nivå med rikets mål, det vill säga en sänkning av
koldioxidutsläppet med 70 procent till 2030 med efterföljande revidering av
etappmålen.
För att nå mål och etappmål har kommunen valt att fokusera på fyra strategier
avseende fokusområdena energi och transporter:
Energi





Andel fossilfri energiproduktion ska öka
Andel fossilfria uppvärmningssystem ska öka
Energieffektiviseringen ska öka
Energiförbrukningen ska minska.

Transporter





Andel fossilfria fordon på land ska öka
Andel fossilfria fordon till havs ska öka (Mätbarhet för detta saknas i
dagsläget)
Antal kollektiva resor ska öka
Antal transporter ska minska.

Nuläge
Strategins fokus är att minska utsläppen av koldioxid inom områdena energi och
transporter. Avseende energi finns inget nationellt mål om koldioxidutsläpp.
Energi räknas istället in i det nationella målet för hela den icke-handlande sektorn,
det vill säga allt som inte rör utsläppshandel. Däremot finns ett nationellt mål om
en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen från transporter till år 2030,
jämfört med 2010. Det innebär en utsläppsnivå på 9 700 ton för Orust som
geografiskt område år 2030.
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Bedömning
Utifrån målet om en minskning av koldioxidutsläpp från transporter med 70
procent år 2030, jämfört med 2010, förslår förvaltningen följande etappmål:
Etappmål 2020

Minskade utsläpp av koldioxid från transporter med 30 procent, jämfört
med 2010. Det innebär en utsläppsnivå på 22 600 ton för Orust som
geografiskt område.

Etappmål 2028

Minskade utsläpp av koldioxid från transporter med 65 procent, jämfört
med 2010. Det innebär en utsläppsnivå på 11 900 ton för Orust som
geografiskt område.

Handlingsplan
Bakgrund
Kommunstyrelsen är verkställande organ av Energi- och klimatstrategi 2017-2030.
Därför är kommunstyrelsen mottagare av information avseende handlingsplan
2018.
Nuläge
För att stämma överens med motsvarande dokument i kommunen ersätter
begreppet handlingsplan begreppet aktivitetsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit
fram förslag till åtgärder för 2018 och planering för 2019-2020. Kostnaden för
dessa under 2018 ligger inom ram.
Bedömning
Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inom kommunens organisation finns
samlat i handlingsplan för 2018 med plan för 2019-2020. Eftersom budget för
2018 redan är beslutad och åtgärderna 2018 är inom ram är handlingsplanen ett
informationsärende.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-19
Energi- och klimatstrategi 2017-2030, Handlingsplan 2018 med plan för 20192020, daterad 2017-12-07.
Beslutet skickas till
 Miljö- och byggnadsnämnden
 Kommunchef
 Förvaltningsområdeschef Lärande
 Förvaltningsområdeschef Omsorg
 Förvaltningsområdeschef Samhällsutveckling.

ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Lena Tegenfeldt

Eva Kläppe Hellström

/Förvaltningsområdeschef/

/Samhällsstrateg/
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Förslag till borgerlig vigselförrättare
Dnr KS/2017:1948
I skrivelse daterad 2017-12-12 ansöker Elisabet Staf, Henån om att från
kommunens sida bli föreslagen som borgerlig vigselförrättare.
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Tjänsteskrivelse
Förslag till borgerlig vigselförrättare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Till Länsstyrelsen föreslå Elisabet Staf, Henån, som borgerlig
vigselförrättare.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse daterad 2017-12-12 ansöker Elisabet Staf, Henån om att från
kommunens sida bli föreslagen som borgerlig vigselförrättare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-18
Ansökan om borgerlig vigselförrättare, daterad 2017-12-12
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Sökande
Troman

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Anita Jakobsson
Chef Medborgarservice

Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Kommunchefens information
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Utskottens information
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Ordförandens information
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