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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

Sammanträdesrum Årholmen, Kommuhuset, Henån
2018-03-28 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)
Rolf Sörvik (V)
Hans Pettersson (M)
Anders Arnell (M)
Veronica Almroth (L)
Ulf Sjölinder (L)
Magnus Lebeck (SD)

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Ersättare
Elsie-Marie Östling (S)
Eva Skoglund (S)
Britt-Marie Andren Karlsson (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)

Utses att
justera
Justeringens
plats och tid
p

Administrativa enheten, Kommunhuset, Henån
Tisdagen den 3 april kl. 14:00
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Förvaltningens information

KS/2018:68

08:20-09:30

2.

Godkännande av årsredovisning för
Orust kommun

KS/2018:85
Till KF

Susanne Ekblad,
sektorchefer
10:00-11:00

3.

Näringslivsinformation

KS/2018:388

Petra Ohldin
Lampinen
11:00-11:20

4.

Antagande av arbetsmiljö- och
personalbokslut 2017

KS/2018:307

Ann-Katrin
Otinder,
Christina Olsson
11:20-12:00
s.1-40

5.

Jämförelser och analyser utifrån
nyckeltal 2017 sektor lärande

KS/2018:251,
KS/2018:290

Henrik Lindh,
Sandra Åström
13:00-14:00
s.41-64

6.

Information om projekt
Mellankommunal kustzonsplanering
och KOMPIS-projektet Kust- och
havsplanering för Orust och Tjörn

KS/2017:757

Ulrika Marklund
14:00-14:45
s.65-77

7.

Ansökan om anslag till
naturvårdsverket gällande
Strandstädning 2018

KS/2018:353

Ulrika Marklund
14:00-14:45
s.78-92

8.

Utredningsuppdrag
återvinningscentral (ÅVC) inom
Orust kommun

KS/2017:1368
Till KF

Katrin Nielsen,
15:15-15:30
s.93-111

9.

Från Orust musikskola till Orust
kulturskola

KS/2018:248

Rickard
Wennerberg,
Elisabeth
Ahlberg Lööf
15:30-15:40
s.112
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

10.

Uppföljning av internkontroll 2017,
kommunstyrelsen

KS/2016:1857

s.113-126

11.

Yttrande över revisionens granskning KS/2018:160
av verkställighet och återrapportering
av kommunfullmäktiges mål

s.127-145

12.

Motion om utredning av
kommunsammanslagning

KS/2017:1637
Till KF

s.146-169

13.

Medborgarförslag om jämställdhet

KS/2016:1525
Till KF

s.170-175

14.

Antagande av vision Orust 2040

KS/2017:1894

s.176-185

15.

Prognosrapport februari 2018

KS/2018:303

s.186-189

16.

Antagande av detaljplan för del av
Henån 1:37 - "Ungdomens hus"

KS/2016:321
Till KF

s.190-202

17.

Godkännande av servicemätning Fastighetsservice

KS/2018:99

s.203-208

18.

Godkännande av servicemätning Kundtjänst

KS/2018:98

s.209-214

19.

Kvartal 4 2017 - 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)

KS/2017:13
Till KF

s.215-222

20.

Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse 2017

KS/2018:259

s.223-248
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

21.

Ändrade förutsättningar angående
kommunens verksamhet för
ensamkommande barn

KS/2018:286

s.249-255

22.

Avveckling av resursavdelningen
inom Bagarevägens förskola

KS/2018:242

s.256-257

23.

Information om rapportering av
anmälan till huvudman enligt 6 kap §
10 Skollagen (2017)

24.

Information om anmälan/svar från
Skolinspektionen och övriga
myndigheter

25.

Godkännande av Stiftelsens
Orustbostäders årsredovisning för år
2017 samt beviljande av
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse

26.

Redovisning av obesvarade motioner KS/2018:342
2018
Till KF

s.258-270

27.

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2018

KS/2018:343
Till KF

s.271-285

28.

Fyllnadsval av ersättare till utskottet
för samhällsutveckling

KS/2018:166

29.

Anmälan av delegerade beslut

KS/2018:207,
KS/2018:66

30.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2018:165,
KS/2018:302

31.

Information från Fyrbodals
kommunalförbund

KS/2018:69

32.

Ordförandens information

KS/2018:71

KS/2018:373
Till KF

Kerstin Gadde

Shkelqim Istrefi

Ordförande

Kommunsekreterare

s.286-321

2018-03-19
Kommunstyrelsen

Förvaltningens information
Dnr KS/2018:68
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Godkännande av årsredovisning för Orust kommun
Dnr KS/2018:85
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna upprättad årsredovisning 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2017.
Kommunens resultat var positivt och uppgick till plus 40 mkr. Det budgeterade
resultatet var plus 32,3 mkr och budgetavvikelsen uppgick till plus 7,7 mkr.
Nämndernas budgetöverskott uppgick sammanlagt till plus 3,2 mkr (0,4 %).
Omsorgen redovisade ett budgetunderskott om minus 12,6 mkr (-3,6 %) och
lärande en budgetavvikelse på minus 1,8 mkr. En fördjupad kostnadsanalys
genomfördes inom omsorgen och en handlingsplan med åtgärder för att komma
till rätta med den ekonomiska utvecklingen antogs.
Nettoinvesteringarna uppgick till 86,2 mkr, vilket var lägre än den budgeterade
nivån på 170,3 mkr. Avvikelsen beror i första hand på att investeringar har blivit
framflyttade eller uteblivit. Bland kommunens större investeringar kan nämnas
vatten- och avloppsledningar i Kungsviken, ombyggnation av kommunhus,
takbyte på Ängås skola samt översvämningsåtgärder i Henåns hamn.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och
mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås.
Måluppfyllelsen var god för såväl finansiella mål som mål för verksamheten.
Samtliga fyra finansiella mål och fem strategiska mål nåddes under året. Det
innebar att kommunen uppfyllde målen för god ekonomisk hushållning.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige
att besluta om överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna
mellan åren. Förvaltningsområde omsorg redovisar ytterligare ett år med kraftig
budgetavvikelse. De anses dock ha mycket begränsade möjligheter att utöver
pågående aktiviteter enligt handlingsplanen för ekonomi, arbeta in sitt underskott
kommande år.
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Resultatet för koncernen var positivt och uppgick till 45,4 mkr. I koncernen ingår
förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett positivt resultat
om 5,4 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-01
Årsredovisning Orust kommun 2017
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Näringslivsinformation
Dnr KS/2018:388
En viktig del i att stärka arbetet med näringslivsklimatet inom kommunen är att
skapa en nära dialog och samverkan med näringslivet. Som ett led i detta
återskapades näringslivsrådet för ett drygt år sedan. Vid senaste mötet beslutade
gruppen att under kommande möten ska alltid ett fokustema finnas. Resultatet från
varje möte ska lyftas vidare i relevant kanal, för att effekter ska uppnås. En av
dessa kanaler är kommunstyrelsen, där gruppen önskar att viktiga punkter
informeras om. Till kommande kommunstyrelse kommer näringslivsutvecklaren
att förmedla denna information. Informationen kommer att röra områden som:


STO näringslivsrepresentanters tidigare möte och betydelsen av gruppen som
referens/avstämning till WSPs samhällsekonomiska rapport av bron.



Kommunalt lantmäteri. Inspel från rådet och avstämning med gruppen.



Avstämning av visionen.



Avstämning av Förenkla helt enkelt.



2018 års fokusteman för kommande möten.



Undersökning av behoven kring kollektivtrafiken.



Förespråkande av Orust som en del av GR.
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Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
Dnr KS/2018:307
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Anta arbetsmiljö- och personalbokslut 2017.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en
sammanfattning av föregående års arbetsmiljö i form av ett bokslut. Syftet är att
säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till Kommunstyrelsen som är
ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-05
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
Beslutet skickas till
HR enheten

9

2018-03-19

10

Kommunstyrelsen
Jämförelser och analyser utifrån nyckeltal 2017 sektor lärande
Dnr KS/2018:251
Utskottets för lärande beslut
Utskottets för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Rapporten utgör underlag för ställningstagande kring ambitionsnivå, kvalitet
och kostnader i kommande budgetarbeten.
Sammanfattning av ärendet
Sektor Lärandes verksamhet har omfattande jämförelsematerial för kvalitet och
kostnader inom Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), SCB (Statiska
centralbyrån) och Skolverket. Problemet kan i vissa lägen vara att mängden
tillgängliga data är så omfattande att det gäller att göra ett urval. För både förskola
och grundskola är de kostnader som ligger till grund för bidrag till fristående
verksamhet en bra utgångspunkt. Reglerna för bidrag till fristående verksamhet är
noga reglerade och sammanfattar alla kostnader under sju huvudrubriker.
Rapporten utgör en mycket tydlig bild av kostnader och analyserar avvikelser. Det är
viktigt att inte bara ta del av de sammanfattande texterna. Om rapporten ska utgöra
underlag för framtida ambitionsnivå, kvalitet och kostnader behöver de olika delarna
värderas och diskuteras för att Orust ska kunna ha en fortsatt god förskole- och
skolmiljö för våra barn och elever. Ett exempel är att Orust kommun har en mycket
hög andel behöriga lärare inom både förskola och skola. Det är naturligtvis
kostnadsdrivande men samtidigt svårt att se att kommunen ska ha en annan ambition
än hög behörighet bland undervisande personal. Det finns inget enkelt svar på vad
som är rätt kostnad utan varje kommun måste fatta sina beslut utifrån den struktur
och kvalitet man önskar på sin verksamhet.
Rapporten är också ett svar på den motion, KS 2017:1791, där Ulf Sjölinder,
Liberalerna, begär att en utredning ska genomföras rörande besparingsmöjligheter
inom sektor Lärande.
Sammanfattning
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12
Rapporten ”Sektor Lärande – Jämförelser och analyser utifrån nyckeltal 2017”
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Information om projekt Mellankommunal kustzonsplanering och KOMPISprojektet Kust- och havsplanering för Orust och Tjörn
Dnr KS/2017:757
FÖP (fördjupad översiktsplan)program för kust- och havsplanering Tjörn
och Orust
Bakgrund
Under 2016 och 2017 har det funnits möjlighet for kustkommuner att söka bidrag
för översiktsplanering i havet. Bidraget går under namnet KOMPIS – kommunal
planering i statlig samverkan. Målet med bidraget är att uppmuntra kommuner att
genomföra projekt i vilka underlag tas fram som kan underlätta samverkan och
samordning mellan statlig och kommunal planering i havet. Havs- och
vattenmyndigheten har fördelat bidraget till landets 14 kustlansstyrelser vilka i sin
tur valt ut vilka kommunala projekt som ska få ta del av bidraget utifrån regionala
förutsättningar och behov. Detta program och processen under vägen till färdig
rapport ar resultatet av KOMPIS-bidraget till Tjörn och Orust. Det är ett inledande
programarbete for att ta fram fördjupningar av översiktsplanerna på Tjörn och
Orust med fokus på kust & hav.

Syfte
Programmet ska fungera som underlag för kommande gemensamma avvägningar
och inriktningar i framtida översiktsplanering. I programuppdraget ligger i första
hand att studera förutsättningarna på ett mångsidigt sätt men också att ur ett
översiktligt perspektiv föreslå en utveckling som uppfyller målsättningarna om ett
hållbart och attraktivt kust- och havsområde. Programmet fokuserar på
beskrivning och analys av förutsättningar men innehåller även resonemang kring
långsiktiga övergripande mål samt strategier för hur havets & kustens strukturer
bör utvecklas. Det övergripande syftet har varit att starka kommunernas planering
och utvecklingsarbete i kusten och havet. Arbetet syftar också till att kommunerna,
i samverkan på tjänstemanna- och politikernivå, gemensamt ska utöva konkret
samhällsplanering. Kommunerna delar betydelsefulla kustnära havsområden som
Stigfjorden och har många gemensamma förutsättningar vad gäller
samhällsstruktur, logistik, befolkning, näringsliv etc. Kommunerna ska
gemensamt skapa en övergripande bild av och tydliggöra vilka värden som finns i
kustzonen samt hur dessa värden ska varnas och användas på bästa sätt. Mer
konkret kan planeringsinsatserna förväntas att:

2018-03-19
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• öka den gemensamma kunskapen om kust- och havsområdet,
• leda till framtida ställningstaganden i översiktsplanerna i respektive kommun,
• kommunernas översiktsplaner och den nationella havsplanen överensstämmer
och samverkar så långt som möjligt samt
• projektets slutrapport kan användas av andra kustkommuner i landet som
inspiration och vägvisare.

Projektet pågår from den 1 maj 2017 tom den 30 april 2018

Se bifogat utkast KUSTEN OCH HAVET – Mål och strategier

Den geografiska avgränsningen för havsplaneringen omfattar området från en
nautisk mil (1 852m) utanför baslinjen och ut över territorialhavet och Sveriges
ekonomiska zon. I arbetet med att sammanställa och analysera underlagsmaterialet
till havsplanerna är det dock av yttersta vikt att även planeringsunderlag i de inre
kustvattnen (från strandlinjen och utåt) tas i beaktande för att få med helheten. I
arbetet med att sammanställa och analysera dessa underlag kommer kustlänen att
få ta ett särskilt ansvar inom havsplaneringen.

2018-03-19
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Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och
Uddevalla

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen,
Orust och Uddevalla är att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner,
myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av
kust- och havsområdet i de åtta deltagande kustkommunerna; Uddevalla, Orust,
Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka. Projektet
pågår under en treårsperiod mellan 1 juli 2016 till 30 juni 2019.

Målet med projektet är att ta fram regionala överenskommelser, som kan ligga till
grund för kommunernas översiktliga planering. På lång sikt handlar det om att
använda marina resurser på ett hållbart sätt samt stärka kopplingen mellan
samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling.

I projektet finns fyra arbetsgrupper som består av deltagare som har kompetens
inom plan-, miljö- och näringslivsfrågor. Grupperna kartlägger vilka
kunskapsunderlag som finns, eventuella brister samt kompletterar där behoven är
störst. Grupperna är indelade teman: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och
Miljö.
För mer information se
Se bifogad Projektplan samt hemsidan
http://www.grkom.se/kustzonen

2018-03-19
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Projektets tidsplan:
Höst 2016: Projekt – och uppstartsfas (Fokus ligger på att bygga strukturen och
organisationen runt projektet)
Vår- sommar 2017: Kartläggning av planeringsunderlag (Fokus under
kartläggningsfasen ligger på att identifiera och samla in befintligt planerings- och
kunskapsunderlag)
Höst 2017 – Vår 2018: Framtagande av nytt planeringsunderlag (Fortsatt
analys av det framtagna planeringsunderlaget). Arbetsgrupperna tar fram
delrapporter (4 st.) med tillhörande kartor som visualiserar rådande förutsättningar
kopplade till temaområdena se nedan).
Tematisk avgränsning: arbetsgrupp struktur (behandlar tillgänglighet till kusten,
principer för byggande och transportinfrastruktur), havsanvändning (behandlar
vattenbruk och fiske, energiproduktion till havs, muddertippningsplatser),
upplevelser (behandlar båtliv, besöksnäring), miljö (behandlar miljötillståndet i
havet).
Vår – höst 2018: Framtagande av fördjupad strukturbild (Under våren
kommer projektledningen tillsammans med GR:s planeringschef och
kommunikationsstrateg genomföra politiskt visionsarbete bland annat med den
politiska styrgruppen för projektet. Den operativa projektgruppen arbetar fram
förslag på fördjupad strukturbild för kustzonen som innefattar gemensamma
överenskommelser för planering av kust- och havsområdet. Under 2018/2019
ställs Havsplan - Västerhavet ut för granskning. GR:s förbundsstyrelse samt
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad kommer att ges tillfälle att lämna
synpunkter på förslaget till havsplan. Projektledningen bereder remissvaret inför
den politiska behandlingen).
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Vår 2019: Förslag till fördjupad strukturbild på remiss. (I början av 2019
beslutar den politiska styrgruppen om remissrunda gällande förslaget till fördjupad
strukturbild för kustzonen. Remisstiden är tre månader under våren 2019. Under
remisstiden kommer ett större möte att hållas där deltagande kommuner, övriga
GR-kommuner samt relevanta aktörer bjuds in. Projektledningen erbjuder även
samtliga deltagande kommuner möten i respektive kommun. Utsedda
kommunkontaktpersoner och arbetsgruppdeltagare är viktiga aktörer under den
här tiden. När remisstiden är slut, sammanställs synpunkterna och relevanta
ändringar görs i strukturbilden inför dess politiska godkännande).
Höst 2019: Godkännande av fördjupad strukturbild för kustzonen och
slutseminarium. (Projektledningen slutredovisar projektet i augusti 2019 till
finansiärerna Västra Göta-landsregionen och Havs- och vattenmyndigheten via
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hösten 2019 går ett slutgiltigt förslag på
strukturbild upp till GR:s förbundsstyrelse för beslut om godkännande. Då Orust
och Uddevalla kommun inte ingår i förbundsstyrelsen, behöver dessa två
kommuner godkänna slutprodukten politiskt. Eventuellt godkänns slutprodukten
politiskt även i de övriga kommunerna. Slutseminarium hålls efter att den
fördjupade strukturbilden godkänts, hösten 2019).
Fotnot
1 Havspolitiska propositionen – en sammanhållen svensk havspolitik. 2008/09:170.
1 Havsplaneringsutredningen Planering på djupet – fysisk planering av havet (SOU
2010:91)
1 Havsplaneringsutredningen tilläggsbetänkandet Kunskap på djupet –
Kunskapsunderlag för havsplanering (SOU 2011:56)
Bilagor
Projektplan - Mellan kommunal kustzonsplanering
Utkast KUSTEN OCH HAVET – Mål och strategier för Tjörn och Orust
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Ansökan om anslag till naturvårdsverket gällande Strandstädning 2018
Dnr KS/2018:353
Marint skräp är ett av vår tids största miljöproblem. Upp emot 20 miljoner ton
skräp hamnar i världshaven varje år, det mesta av det är plast. Havsströmmar och
förhärskande vindriktning gör att Bohuskusten får ta emot flera tusen kubikmeter
skräp årligen och så mycket som åttio procent driver hit från andra länder.
Enligt lagen är det kommunerna som ansvarar för städningen av stränder och
andra områden där allmänheten har tillgång, men när lagen skrevs hade man ingen
aning om hur stora de utifrån kommande skräpmängderna skulle bli. Även en
begränsad strandstädning kostar många miljoner årligen. För de enskilda
kommunerna, en del av dem tämligen små, blir kostnaderna en betungande utgift.
Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi måste lösa
tillsammans. Dessutom måste vi samarbeta över nationsgränserna för att minska
skräpmängden ute till havs.
Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det
gemensamma projektet Ren och Attraktiv kust i Bohuslän. Sedan 2018 kommer
samarbetsplattformen troligen omfatta tolv kommuner då Kungsbacka kommun
också efterfrågat att ingå i samarbetet. Projektet har bland annat syftat till att
utveckla en samverkansplattsform för kustkommunerna kring
strandstädningsarbetet samt för att uppnå en hållbart finansierad miljö- och
naturvårdsförvaltning för kust och skärgård längs västkusten. En regional
samverkansplattform bidrar till en mer långsiktig och effektiv strandstädning.
Projektets styrgrupp har uppfattningen att strandstädning är en prioriterad fråga
och att den lämpar sig väl för regional samverkan. Styrgruppen står bakom
bifogad projektplan.
I december 2017 genomfördes en workshop med syfte att i så stor utsträckning
som möjligt samla information om kommunernas tankar och önskemål inför
framtidens strandstädning. Det framgick tydligt att kommunerna ansåg att det
behövs en sammanhållande organisation och ett mellankommunalt samarbete.
Kommunerna utryckte också en önskan om att nuvarande organisation Ren &
Attraktiv Kust, en del av Västkuststiftelsen samordnar, söker och fördelar beviljat
anslag. Detta förstärktes genom ett möte 18 januari, anordnat av
Västragötalandsregionen, då ledande politiker och tjänstemän från samtliga
berörda kommuner deltog.
2017 presenterade regeringen (Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende
Natur-vårdsverket, 2017-12-21) ett åtgärdspaket med insatser om drygt 100
miljoner kronor per år till 2020 som syftar till att minska spridning av mikroplaster
och annan plast, minska nedskräpningen av plast i naturen samt strandstädning.
Av dessa medel kan kommunerna längs Västkusten tilldelas upp till 17 miljoner
kronor för att stödja arbetet med att samla in och hantera plastavfall och annat
avfall som flutit i land på stränder vid havet.
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Förslaget innebär att kommunerna gemensamt ansöker om 17 miljoner och
uppdrar åt Västkuststiftelsen att samordna och administrera en kraftigt utökad
strandstädning under 2018. Förslaget förutsätter en medfinansiering från de tolv
västkustkommunerna på minst 10 % av totalen och det förväntas att nuvarande
kommunala satsning på strandstädning inte reduceras.
Inflödet av marint avfall har ökat kraftigt de senast åren och trots ett mer intensivt
arbete med strandstädning under samma period har vi ännu inte lyckats avlägsna
den under många år ackumulerade plasten. Med ett ökat anslag finns det möjlighet
att arbeta bort denna miljöskuld.
Beslutsunderlag
Projektplan Ren Kust 2018
Sammanfattning, workshop, Operativadagen
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Tjänsteskrivelse
Ansökan om anslag till naturvårdsverket gällande Strandstädning 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tillsammans med övriga elva västkustkommuner ingå i en långsiktig
regional samarbetsplattform och gemensamt ansöka till Naturvårdsverket
om medel för strandstädning under 2018 enligt bifogad projektplan.
2. Bidra med medfinansiering genom operativa städinsatser.
3. Bidra i projektet med representanter till relevanta arbetsgrupper.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Marint skräp är ett av vår tids största miljöproblem. Upp emot 20 miljoner ton
skräp hamnar i världshaven varje år, det mesta av det är plast. Havsströmmar och
förhärskande vindriktning gör att Bohuskusten får ta emot flera tusen kubikmeter
skräp årligen och så mycket som åttio procent driver hit från andra länder.
Enligt lagen är det kommunerna som ansvarar för städningen av stränder och
andra områden där allmänheten har tillgång, men när lagen skrevs hade man ingen
aning om hur stora de utifrån kommande skräpmängderna skulle bli. Även en
begränsad strandstädning kostar många miljoner årligen. För de enskilda
kommunerna, en del av dem tämligen små, blir kostnaderna en betungande utgift.
Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi måste lösa
tillsammans. Dessutom måste vi samarbeta över nationsgränserna för att minska
skräpmängden ute till havs.
Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det
gemensamma projektet Ren och Attraktiv kust i Bohuslän. Sedan 2018 kommer
samarbetsplattformen troligen omfatta tolv kommuner då Kungsbacka kommun
också efterfrågat att ingå i samarbetet. Projektet har bland annat syftat till att
utveckla en samverkansplattsform för kustkommunerna kring
strandstädningsarbetet samt för att uppnå en hållbart finansierad miljö- och
naturvårdsförvaltning för kust och skärgård längs västkusten. En regional
samverkansplattform bidrar till en mer långsiktig och effektiv strandstädning.
Projektets styrgrupp har uppfattningen att strandstädning är en prioriterad fråga
och att den lämpar sig väl för regional samverkan. Styrgruppen står bakom
bifogad projektplan.
I december 2017 genomfördes en workshop med syfte att i så stor utsträckning
som möjligt samla information om kommunernas tankar och önskemål inför
framtidens strandstädning. Det framgick tydligt att kommunerna ansåg att det
behövs en sammanhållande organisation och ett mellankommunalt samarbete.
Kommunerna utryckte också en önskan om att nuvarande organisation Ren &
Attraktiv Kust, en del av Västkuststiftelsen samordnar, söker och fördelar beviljat
anslag.
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Detta förstärktes genom ett möte 18 januari, anordnat av Västragötalandsregionen,
då ledande politiker och tjänstemän från samtliga berörda kommuner deltog.
2017 presenterade regeringen (Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende
Natur-vårdsverket, 2017-12-21) ett åtgärdspaket med insatser om drygt 100
miljoner kronor per år till 2020 som syftar till att minska spridning av mikroplaster
och annan plast, minska nedskräpningen av plast i naturen samt strandstädning.
Av dessa medel kan kommunerna längs Västkusten tilldelas upp till 17 miljoner
kronor för att stödja arbetet med att samla in och hantera plastavfall och annat
avfall som flutit i land på stränder vid havet.
Förslaget innebär att kommunerna gemensamt ansöker om 17 miljoner och
uppdrar åt Västkuststiftelsen att samordna och administrera en kraftigt utökad
strandstädning under 2018. Förslaget förutsätter en medfinansiering från de tolv
västkustkommunerna på minst 10 % av totalen och det förväntas att nuvarande
kommunala satsning på strandstädning inte reduceras.
Inflödet av marint avfall har ökat kraftigt de senast åren och trots ett mer intensivt
arbete med strandstädning under samma period har vi ännu inte lyckats avlägsna
den under många år ackumulerade plasten. Med ett ökat anslag finns det möjlighet
att arbeta bort denna miljöskuld.

Beslutsunderlag
Projektplan Ren Kust 2018
Sammanfattning, workshop, Operativadagen
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsenheten
Västkuststiftelsen
Sektor Samhällsutveckling

ORUST KOMMUN
Sektor Miljö och bygg
Ulrika Marklund
Miljöstrateg
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Kommunstyrelsen
Utredningsuppdrag återvinningscentral (ÅVC) inom Orust kommun
Dnr KS/2017:1368

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Timmerhults återvinningscentral avvecklas och stängs från och med
2021-01-31.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda och utveckla Månsemyrs
återvinningscentral för att kunna ta emot kunder från hela Orust.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i beslut 2017-09-14 § 110
kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjliga effekter av att ha en respektive
två återvinningscentraler inom kommunen.
Sektor samhällsutveckling, avdelningen för renhållning, har arbetat fram en
utredning som belyser fyra möjliga alternativ ut miljösynpunkt, ur kundperspektiv
och ur ekonomiskt perspektiv.
Utredningen belyser dagens situation och fyra alternativa framtida lösningar. Ur
kundperspektiv och miljöperspektiv är skillnaderna i de fyra alternativen små. Ur
ekonomiskt perspektiv är alternativ 2 betydligt mindre kostsamt.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michel Relfsson (FO) och Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Förslag under sammanträdet
Christer Hellekant (MP) med instämmande av Jan Gustavsson (L) och Daniel
Peterson (C) föreslår kommunfullmäktige att Timmerhults återvinningscentral
avvecklas och stängs från och med 2021-01-31 och att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att förbereda och utveckla Månsemyrs återvinningscentral för att kunna ta
emot kunder från hela Orust.
Michael Relfsson (FO) med instämmande av Anders Arnell (M) föreslår
kommunfullmäktige att behålla befintliga anläggning men med mindre
investeringar för Timmerhult än vad utredningen visar som behövs.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för
samhällsutveckling beslutar enligt Christer Hellekants (MP), Jan Gustavssons (L)
och Daniel Petersons (C) förslag.

2018-03-19
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-04
Utredning om återvinningscentraler i Orust kommun, 2018-01-08
Beslutet skickas till
Miljö- och renhållningsingenjör
Chef affärsdrivande verksamhet
Sektorschef samhällsutveckling
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Kommunstyrelsen
Från Orust musikskola till Orust kulturskola
Dnr KS/2018:248
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Orust Musikskola i och med ämnesbreddningen byter namn till Orust
Kulturskola.
__________
Sammanfattning av ärenden
Musikskolan har i 47 år varit en renodlat musikskola men från och med budgetåret
2018 har vi, genom tillskott i budgetramen, kunnat anställa en dramalärare på 25
% och en danslärare på 10 %. Även om det är små tjänster har vi nu tre ben att stå
på, musik - drama – dans, och kan därmed benämnas kulturskola. I Budget 2017
och uppdragsdokument 2017-2019 fastställdes ett uppdrag om att utveckla
musikskolan till en kulturskola.
En utveckling från musikskola till kulturskola är en politisk viljeinriktning med
satsning på kulturen. En kulturskola breddar utbudet för våra barn och ungdomar
och deras möjligheter att utvecklas inom kulturområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-14
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Rektor Musikskolan (Kulturskolan)
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Kommunstyrelsen
Uppföljning av internkontroll 2017, kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:1857
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och
samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar
för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov.
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall
förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:


Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.



Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av
verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Internkontroll för kommunen för 2017 innehöll totalt 28 stycken kontrollpunkter
och som redovisas i bilagan. Kontrollpunkten direktupphandling har genomförts
utanför den beslutade planen men redovisas i bilagan. På Förvaltningsområde
omsorg har inte alla områden kunnat följas upp på grund av bland annat
personalomsättning. En större mängd av de områden som har kontrollerats och
följts upp har redovisats i sektorns internkontroll samt i kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen. I de fall där det funnits brister har sektorn arbetat med
åtgärder. Sektor omsorg har påbörjat ett systematiskt uppföljningsarbete på
ledningsnivå för att under kommande år arbeta med bland annat mål och rutiner på
ett mer systematiskt sätt.
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Uppföljning internkontroll 2017, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar
enligt 2017 års internkontrollplan för Orust kommun
2. att lägga uppföljning av interkontrollplan 2017 för miljö- och
byggnadsnämnden till handlingarna.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och
samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar
för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov.
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall
förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:


Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.



Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av
verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens
revisorer.
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Internkontroll för kommunen för 2017 innehöll totalt 28 stycken kontrollpunkter
och som redovisas i bilagan. Kontrollpunkten direktupphandling har genomförts
utanför den beslutade planen men redovisas i bilagan. På Förvaltningsområde
omsorg har inte alla områden kunnat följas upp på grund av bland annat
personalomsättning. En större mängd av de områden som har kontrollerats och
följts upp har redovisats i sektorns internkontroll samt i kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen. I de fall där det funnits brister har sektorn arbetat med
åtgärder. Sektor omsorg har påbörjat ett systematiskt uppföljningsarbete på
ledningsnivå för att under kommande år arbeta med bland annat mål och rutiner på
ett mer systematiskt sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-15
Bilaga, rapportering av genomförd intern kontroll 2017
Bilaga information om miljö och bygg.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Revisionen

ORUST KOMMUN
Sektor ledning och verksamhetsstöd

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Per Einarsson
Controller
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Kommunstyrelsen
Yttrande över revisionens granskning av verkställighet och återrapportering
av kommunfullmäktiges mål
Dnr KS/2018:160
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Som yttrande över revisonens skrivelse 2018-01-25 framföra att de brister som
revisionens skrivelse lyfter fram har åtgärdats och är på väg att åtgärdas i de
nyinförda rutiner som beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2018-02-26.
Sammanfattning av ärendet
Ernst and Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust
kommun genomfört en granskning av verkställighet och återrapportering av
fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig hantering och uppföljning av
fullmäktiges beslut, det vill säga i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer
och rutiner.
Granskningens sammanfattande slutsats är att kommunstyrelsens hantering och
uppföljning av fullmäktiges beslut har vissa brister.
Kommunrevisionen önskar, senast den 30 april 2018, få ett skriftligt svar på vilka
eventuella åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av de
iakttagelser och rekommendationer som redovisas i rapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-26
Rapport, granskning av verkställighet och återrapportering av
kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25.
Beslutet skickas till
Revisonen
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Motion om utredning av kommunsammanslagning
Dnr KS/2017:1637
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till kommunstyrelsen att utreda en kommunsammanslagning för Orust.
Reservationer och särskilda uttalanden
Hans Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Veronica Almroth och Ulf Sjölinder, Liberalerna föreslår i motion 2017-09-27
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en
kommunsammanslagning för Orust med direktiven:


Utredningen ska vara allsidig och objektiv.



Utredningen ska utföras av extern part.



Utredningen ska bekostas av kommunstyrelsens medel till förfogande.



Utredningen ska ge svar på vilka angränsade kommuner eller kommundelar
som skulle kunna vara möjliga partners inbegripet vilka för- och nackdelar
respektive förslag har främst för vår egen kommun men även översiktligt för
de andra inblandade kommunerna.



Utredningen ska ge svar på vilka förändringar som krävs av vår kommun för
att göra en sammanslagning önskvärd för alla inblandade kommuner.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Pettersson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till att det idag saknas underlag för en utredning samt ekonomiska
resurser.
Veronica Almroth (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda en kommunsammanslagning för Orust.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller Veronica Almroths (L) förslag.
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Medborgarförslag om jämställdhet
Dnr KS/2016:1525
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att
Med bifall till medborgarförslaget uppdra till kommunstyrelsen att synkronisera
arbetet med målstyrning och uppföljning enligt den nya styrmodellen med
processen att motverka den diskriminering som medborgarförslaget avser.
Sammanfattning av ärendet
Johan Stein föreslår i medborgarförslag daterat 2016-09-02 att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen
rapportera till kommunfullmäktige hur förvaltningens insatser för att motverka den
diskriminering som statistiken påvisar har lyckats.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 114 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 § 101 att återremittera ärendet för att
överväga hur man i årsredovisningen kan förtydliga hur insatserna för att
motverka diskriminering har lyckats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
Medborgförslag daterad 2016-09-02
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Kommunstyrelsen
Antagande av vision Orust 2040
Dnr KS/2017:1894
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att arbeta om och komprimera
visionen.
2. Utse ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som arbetsgrupp.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav, § 118 KS/2014:602, kommunchefen uppdraget att ta fram
ett
förslag till visionsprocess för Orust kommun. Beställningen gjordes av
kommunfullmäktiges fasta beredning, framtidsgruppen.
Efter att ha inventerat olika modeller för visionsprocess, haft dialog med företag
med inriktning på dessa tjänster och kontaktat kommuner som nyligen genomfört
visionsarbete, föll slutligen valet på Future City Games.
Arbetet med att skapa en vision för Orust kommun syftar lika mycket till att skapa
en kultur och en anda av delaktighet och inflytande, som att måla en bild av
framtiden.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-127 § 173 bl a att godkänna förvaltningens
förslag till projektplan för värdeskapande visionsarbete och gav kommunchefen i
uppdrag att genomföra visionsprocessen.
Uppdraget att med bland annat det framtagna underlaget och resultatet från Future
City Games, utarbeta ett förslag till vision för Orust, överlämnades därefter i
oktober till framtidsgruppen.
Framtidsgruppen arbetade sedan med att ta fram ett förslag under perioden
november 2015 till mars 2017 och beslutade 2017-03-06 § 1 bl a att för sin del
anta förslaget till vision, daterat 2017-03-06.
För avstämning av förslaget kallar kommunfullmäktiges presidium till en av
politiken och förvaltningen, gemensam genomgång av framtidsgruppens förslag
2017-05-10.
Som resultat av det genomförda samrådet genomförs under hösten 2017 i
kommunfullmäktiges presidiums regi en redigering och viss omarbetning av
förslaget.
Slutligen görs en görs under februari 2018 en beredning av kommunstyrelsens
presidium. Ett förslag till Vision för Orust 2040 är därmed färdigt för beslut om
antagande.

2018-03-19
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07
Förslag till Vision Orust 2040, daterat 2018-03-01
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsen
Prognosrapport februari 2018
Dnr KS/2018:303
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna prognosrapporten per februari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en ekonomisk prognosrapport
per februari för helåret 2018.
Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat på 38,3 mkr. Det budgeterade
resultatet är positivt och uppgår till 33,6 mkr varför prognosen innebär en positiv
avvikelse mot budget med 4,7 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
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Kommunstyrelsen
Antagande av detaljplan för del av Henån 1:37 - "Ungdomens hus"
Dnr KS/2016:321
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till detaljplan för del av Henån 1:37, daterat 2018-02-05, enligt
plan- och bygglagen 5 kap 27 §.
_________
Ärendebeskrivning/sammanfattning
I kommunstyrelsens uppdragsdokument 2015-2017 och detaljbudget för 2015
anges som ett riktat uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam
samlingspunkt för ungdomar. Våren 2016 gjordes en delrapport och det alternativ
som utredningen sett som mest lämpligt är att bygga om och bygga till nuvarande
fritidsgård inom fastigheten Henån 1:37. För att gå vidare krävdes dock en
planändring. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-28 § 189 att ställa sig bakom
lokaliseringen av Ungdomens hus till Henån, fastigheten Henån 1:37, som
beslutades av utskottet för samhällsutveckling 2016-09-07 § 118.

Ett detaljplaneförslag upprättat 2016-11-14 beslutades av utskottet 2016-11-29 §
159 att godkännas för samråd. Planhandlingarna har varit föremål för samråd
enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 2016-12-01--2017-01-01.
Länsstyrelsen anhöll om förlängd remisstid till den 16 januari vilket beviljades.
Efter att en av två sakägare motsatte sig samrådets planförslag övergick
planförfarandet från begränsad planförfarande till ett standardförfarande.
Geoteknisk utredning krävdes, enligt yttrande från statens geotekniska institut och
länsstyrelsen, och en sådan blev klar i maj 2017. Planförslaget reviderades efter
samrådets yttranden.
De reviderade planhandlingarna har sedan varit föremål för granskning enligt 5
kap 18 § 2 plan- och bygglagen under tiden 2017-10-23--2017-12-31.
Under granskningen har det inkommit 3 yttranden och ingen sakägare motsatte sig
förslaget. Planförslaget slutjusterades i februari 2017.

2018-03-19
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2018-02-26
Plankarta, daterad 2018-02-05
Planbeskrivning, daterad 2018-02-13
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-01-26
Beslutet skickas till
Ungdomsrådet
Fritidsenheten
Sektor samhällsutveckling
Plan, mark och exploatering
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Kommunstyrelsen
Godkännande av servicemätning - Fastighetsservice
Dnr KS/2018:99
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna förvaltningens information.
_________
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kvalitetsarbetet och i överensstämmelse med Uppdragsdokument för
2017-2019 och detaljbudget för 2017, genomför sektor samhällsutveckling
service- och nöjdhetsmätningar för sina verksamhetsområden.
Ett digitalt system används för den interna kundtjänsten inom
fastighetsverksamheten. Kundtjänsten finns på kommunens intranät.
Systemet infördes bland annat för att kunderna skulle bli mer nöjda med servicen
och få bättre information om sitt ärende under tiden det behandlas. Syftet med
undersökningen är att utvärdera om kunderna är nöjda med vår service, att finna
styrkor och svagheter samt identifiera förbättringsområden.
Kunderna är fortfarande mycket nöjda med vår service. Jämfört med 2016 är
resultatet dock något sämre på alla områden utom ett. Nöjdheten med personalens
bemötande har ökat sex procentenheter, till 92 procent.
Målet med införandet av det nya systemet för Fastighetsservice var bland annat att
kunderna skulle bli mer nöjda med snabbare och bättre information om sitt ärende.
Målet bedöms vara uppfyllt, trots ett något försämrat resultat jämfört med förra
året.
Under 2018 kommer verksamheten att se över sina rutiner för information kring
felanmälan och bokning av hantverkare samt arbeta för en ökad svarsfrekvens från
kunder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-15
Rapport, Servicemätning – Fastighetsservice 2017, 2018-02-06
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
Fastighetschef
Samhällsstrateg

2018-03-19

35

Kommunstyrelsen
Godkännande av servicemätning - Kundtjänst
Dnr KS/2018:98
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna förvaltningens rapport Servicemätning – Kundtjänst 2017, daterad
2018-01-08
2. Uppdra åt kommunförvaltningen att genomföra förslaget till åtgärd utifrån
servicemätningen, inom befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas till
kommunstyrelsen varje år, enligt styrdokumentet ”Rutin för hantering och
handläggning av klagomål och synpunkter”, daterat 2012-11-27.
Som ett led i kvalitetsarbetet och i överensstämmelse med Uppdragsdokument för
2017-2019 och detaljbudget för 2017, genomför sektor samhällsutveckling
service- och nöjdhetsmätningar för sina verksamhetsområden.
Sektor samhällsutveckling använder ett digitalt system för sin externa kundtjänst
för områdena hamn, kommunal mark, renhållning, trafik, vatten och avlopp samt
uppvärmning. Invånare och övriga finner kundtjänsten via kommunens hemsida,
www.orust.se. Övriga kundtjänstfrågor hanteras via andra system.
Det nya systemet för kundtjänst infördes bland annat för att kunderna skulle bli
mer nöjda med den kommunala servicen och få bättre information om sitt ärende
under tiden det behandlas. Syftet med undersökningen är att utvärdera om
kunderna är nöjda med vår service, att finna styrkor och svagheter samt identifiera
förbättringsområden.
Kunderna är nöjda med vår service, och framför allt med hur snabbt ärenden
börjar behandlas. En nöjdhet över 70 procent är bra.
Målet med införandet av det nya systemet för kundtjänst var bland annat att
kunderna skulle bli mer nöjda med snabbare och bättre information om sitt ärende.
Bedömningen är att kunderna har fått en snabbare och bättre uppföljning av sina
ärenden, i och med att återkoppling sker systematiskt när handläggare antecknar
en åtgärd som har med ärendet att göra.
Under 2018 kommer sektor samhällsutveckling att genomföra en utbildning i
hantering av klagomål för handläggare som arbetar i det digitala systemet för
externa kundtjänst.

2018-03-19
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-18
Rapport, Servicemätning – Kundtjänst 2017, 2018-01-11
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
Samhällsstrateg

36

2018-03-19

37

Kommunstyrelsen
Kvartal 4 2017 - 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)
Dnr KS/2017:13

Utskottets för omsorg beslut
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under 2017 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO (16 kap. 6 f §
SoL och 28 f-g LSS).
Orust kommun ska, 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 4 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
Individ- och familjeomsorgen
(SoL)
Vård och omsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Beslut
verkställt
efter
3 mån.

8

6

8
3

1
1

Inrapportering har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under
januari 2018 samt till kommunens revisorer 2018-02-09.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få
en muntlig lägesrapport av sektorchefen om statistikrapporten för att få kännedom
om Sektor omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor 2018-02-08

2018-03-19
Kommunstyrelsen
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017
Dnr KS/2018:259
Utskottets för omsorg beslut
Utskottet för omsorg förslår Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna Sektor omsorgs kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 3 kap. 10 § PSL (patientsäkerhetslagen) ska vårdgivare senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Vårdgivare, de som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt LSS (lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade) bör årligen upprätta en
kvalitetsberättelse.
Både patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen är en del av
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-26
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektor omsorg
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Kommunstyrelsen
Ändrade förutsättningar angående kommunens verksamhet för
ensamkommande barn
Dnr KS/2018:286
Utskottets för omsorg beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. HVB-hemmet Andromeda i sin helhet avvecklas.
2. Ge Sektor omsorg uppdrag att snarast återkomma med utredning kring hur
organisering och lokalisering av stödboende för ensamkommande ska se
ut.
____________
Orust kommun bedriver för närvarande både HVB-hem (hem för vård och boende)
och stödboende för ensamkommande barn i egen regi. HVB-hemmet Andromeda
startade sin verksamhet 2002 då i Migrationsverkets regi. Verksamheten bedrivs
sedan 2006 i kommunal regi.
Den senaste tiden har förutsättningarna för mottagande av ensamkommande
förändrats avsevärt. Dels minskade statens ersättning men framförallt har antalet
barn kraftigt minskat. Detta sammanhänger med att mottagandet är på mycket låg
nivå och att ett antal barn/ungdomar antingen fyllt 18 år utan att fått beslut om
uppehållstillstånd eller skrivits upp i ålder. Denna förändring har skett i en takt
som varit svårt att förutse och har effekten att beläggningen i verksamheten är
mycket låg. I nuläget har Andromeda två boende och två ungdomar finns i
stödboende.
Mot ovanstående bakgrund saknas både ekonomiska och verksamhetsmässiga
incitament för kommunen att fortsätta driva HVB-hem i egen regi. Boendeformen
stödboende behöver däremot fortsätta utvecklas. Dock inte i samma omfattning
som tidigare bedömts nödvändig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorschef omsorg
Verksamhetschef IFO
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Kommunstyrelsen
Avveckling av resursavdelningen inom Bagarevägens förskola
Dnr KS/2018:242
Utskottets för lärande beslut
Utskottets för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Sektor Lärande får i uppdrag att avveckla resursavdelningen vid Bagarevägens
förskola.
2. Barn med väl dokumenterade behov av anpassad förskolemiljö, tas
fortsättningsvis emot på samtliga förskolor.
3. Om behov föreligger, sker nedskrivning av totala antalet platser på avdelningen
med två platser.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Inom Bagarevägens förskola har det under närmare 25 år funnits en avdelning som
varit speciellt anpassad för barn med omfattande behov av särskilt stöd.
Avdelningen har haft 14 platser istället för 18, som är norm på övriga avdelningar.
Personalen har varit mer utbildad för barn med olika former av
funktionsnedsättningar. Bemanningen på avdelningen har varit utökad med en
förskollärare; 4 istället för som i normalfallet 3.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14
Beslutet skickas till
Samtliga förskolechefer
Barnomsorgshandläggare
__________
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Kommunstyrelsen
Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2017)
Utskottets för lärande beslut
1. Tacka för informationen.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om
kränkande behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå
utan i form av mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av
anmälningarna som lämnas in.
Sektorschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkommen rapport
och utredning (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling: rapporten
avser Ängås skola.
__________
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Kommunstyrelsen
Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottets för lärande beslut
1. Tacka för informationen.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Sektorschef Henrik Lindh ger information om inkomna beslut från
Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrättens i Göteborg dom/beslut av 2018-01-29 i ärende om överklagat
beslut avseende skolskjuts. Dnr KS/2017:1155.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola
än den kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten, som i
sin dom avslår överklagandet.
__________
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Kommunstyrelsen
Godkännande av Stiftelsens Orustbostäders årsredovisning för år 2017 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Dnr KS/2018:373
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01 – 2017-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna
följer även revisionsberättelsen.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15
Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2017
Revisionsberättelse daterad 2018-02-12.
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2017 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2017.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2017.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 201701-01 – 2017-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna följer
även revisionsberättelsen.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15
Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2017
Revisionsberättelse daterad 2018-02-12.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Orustbostäder

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Anita Jakobsson
Chef Administrativa enheten
Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
Redovisning av obesvarade motioner 2018
Dnr KS/2018:342
I kommunallagen kap 5 § 35 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning, Lag (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 28, så ska kommunstyrelsen en gång
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
enligt arbetsordningen göras på fullmäktiges ordinarie aprilmöte.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
motioner, daterad 2018-03-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08
Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2018-03-14.
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Redovisning av obesvarade motioner 2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga redovisning av ännu ej besvarade motioner till handlingarna.
2. Följande motioner avskrivs från ytterligare beredning, och kan därigenom
avslutas:
- KS/2015:338, Motion om riktlinjer för exploateringsavtal, med hänvisning till att
riktlinjer beslutades i kommunfullmäktige 2017-04-06 § 34.
- KS/2015:1898, Motion om avyttring av markområde för bostadsbyggnation vid
Tuvesvik till privata aktörer som är beredd på att bygga bostäder, med hänvisning
till kommunfullmäktiges beslut 2018-02-08 § 3 om Tilldelning av markanvisning
för Tuvesvik, Lavön 2:9.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
I kommunallagen kap 5 § 35 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning, Lag (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 28, så ska kommunstyrelsen en gång
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
enligt arbetsordningen göras på fullmäktiges ordinarie aprilmöte.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
motioner, daterad 2018-03-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08
Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2018-03-14.
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Anita Jakobsson
Chef Administrativa enheten

Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018
Dnr KS/2018:343
I kommunallagen kap 5 § 35 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning, Lag (2017:725).
Enligt Kommunallagen (KL) kap 5 § 34 får kommunfullmäktige överlåta till
styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
Enligt KL kap. 6 § 34 a ska nämnd som handlägger medborgarförslag minst en
gång om året informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
medborgarförslag, daterad 2018-03-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08.
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018, daterad 2018-03-14.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga redovisningen av ännu ej besvarade medborgarförslag till handlingarna.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
I kommunallagen kap 5 § 35 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning, Lag (2017:725).
Enligt Kommunallagen (KL) kap 5 § 34 får kommunfullmäktige överlåta till
styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
Enligt KL kap. 6 § 34 a ska nämnd som handlägger medborgarförslag minst en
gång om året informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
medborgarförslag, daterad 2018-03-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08.
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018, daterad 2018-03-14.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Anita Jakobsson
Chef Medborgarservice
Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
Fyllnadsval av ersättare till utskottet för samhällsutveckling
Dnr KS/2018:166
Lena Jansson (V), avsäger sig i skrivelse daterad 2018-01-24, uppdraget som
ersättare i utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-21 § 40 att Vänsterpartiet ber om att få
återkomma vid nästa sammanträde.
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Kommunstyrelsen
Anmälan av delegerade beslut
Dnr KS/2018:207 KS/2018:207

- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2018-03-14, färdtjänst.
Dnr KS/2018:207
- Delegeringsbeslut enligt lista numrerad s.45-101, personalenheten.
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2018-03-28, sektor omsorg.
- Delegeringsbeslut enligt lista 2018-02-01 till 2018-02-28, kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen
Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:165 KS/2018:165
- Protokoll och handlingar från Överförmyndarnämnden 2018-03-14.
- Budget 2019. Konsument-, Budget- och skuldrådgivning.
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Kommunstyrelsen
Information från Fyrbodals kommunalförbund
Dnr KS/2018:69
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Kommunstyrelsen
Ordförandens information
Dnr KS/2018:71
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