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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
Eva Skoglund (S), ej tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-20
Daniel Peterson (C), ej tjänstgörande ersättare § 2-20
Kristina Svensson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Bengt Olsson (OP), ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 4-21
Jan Gustavsson (L), ej tjänstgörande ersättare §§ 2-21
Magnus Hultin, tf verksamhetschef IFO § 1
Eva Haglund, verksamhetschef IFO § 1
Lena Tegenfeldt, sektorchef samhällsutveckling §§ 1-8
Henrik Lindh, sektorchef lärande § 1-2
Simon Sällström, bygglovschef § 1
Susanne Ekblad, ekonomichef § 2, § 6
Ronny Svensson, kommunutvecklare § 3
Nina Hansson, mark- och exploateringsingenjör § 4
Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet § 5
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§1
Förvaltningens information
Dnr KS/2018:68
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sektor samhällsutveckling:
- Rekryteringssvårigheter inom räddningstjänsten. Rekryteringssystemet kommer
att diskuteras på kommunens ledningsgrupp, och en förstudie kommer att göras
inom Fyrbodal.
- STO samarbete om infrastruktur och samhällsutveckling.
- Investeringsprojekt, bryggan i Edhultshall.
Sektor omsorg informerar om:
- Presentation av ny chef inom individ och familjeomsorg.
- Riktlinjer och rutiner inom omsorg.
Sektor lärande informerar om:
- Nya rekryteringar, ny rektor i Varekils skola och ny rektor i Ängås skola.
- Folkhälsokommittén, konferens om verktyg för komplexa utmaningar.
- ESF projekt: en skola för alla.
- GDPR
- Bemanning inom förskolor.
Kommunchef informerar om:
- Kollektivtrafiken.
- Familjecentralen.
- Henåns torg.
- Förstudie om telefoni och kommunikationslösningar.
Sektor miljö och bygg informerar om:
- Rekrytering, ny tillsynsinspektör inom bygg.
- Rutiner vid handläggningar.
- Byggsamverkan, länsstyrelsen.
- Översyn av taxor.
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§2
Presentation av utredningsuppdrag, Henån skola
Kommunstyrelsens beslut
1. Inte rikta några ekonomiska krav mot någon extern deltagande part i projektet
Henåns skola.
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram styrdokument för investeringar och projekt
innan juni månad.
3. Uppdra till förvaltningen att presentera utredningsuppdraget till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Lars Amlin presenterar sitt utredningsuppdrag om Henån skola. Rapporten finns
tillgänglig på Orust kommuns hemsida.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Sektorchef samhällsutveckling
Ekonomichef
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§3
Presentation av sammanställd statistik över områden som pendling, flyttning
och fritidsboende
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklare presenterar en statistikrapport över områden som pendling,
flyttning och fritidsboenden.
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§4
Tilldelning av markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:9
Dnr KS/2017:433
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Tilldela exploatören markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91 enligt inlämnad
anbud med ett markpris om 19 000 000 kronor.
2. Godkänna genomförandeavtal daterad 2017-12-28, köpeskontrakt för Lavön
2:91 daterad 2017-12-28 och avtal om anläggningsarrende daterat 2017-12-28.
Reservationer och särskilda uttalanden
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet för att handlingar saknas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 att gå ut med en inbjudan till
markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91. Gällande detaljplan för
markanvisningsområdet medger flerbostadshus med tillhörande parkeringsplatser
samt komplementbyggnader. Acceptpriset för markanvisningen sattes till 10
miljoner kronor. Exploatör som tilldelas har även möjlighet att teckna ett
långsiktigt arrende med rätt att anlägga småbåtshamn med tillhörande sjöbodar
som knyts till blivande ägare av Lavön 2:91.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-10-04 § 99 att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela exploatören markanvisning för
Tuvesvik, Lavön 2:91 enligt inlämnat anbud med ett markpris om 19 000 000
kronor, samt att godkänna genomförandeavtal daterad 2017-09-14, köpeskontrakt
för Lavön 2:91 daterat 2017-09-14 och avtal om anläggningsarrende för
utbyggnad av båthamn och sjöbodar daterat 2017-09-14.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-22 § § 255 kommunfullmäktige besluta att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela exploatören
markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91 enligt inlämnat anbud med ett markpris
om 19 000 000 kronor, samt att godkänna genomförandeavtal daterad 2017-1110, köpeskontrakt för Lavön 2:91 daterat 2017-09-14 och avtal om
anläggningsarrende för utbyggnad av båthamn och sjöbodar daterat 2017-11-10.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 § 133 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-28 § 147 att återremittera ärendet för
framtagande av nytt avtal.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-11
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-12-28
Genomförandeavtal daterat 2017-12-28
Köpekontrakt daterat 2017-12-28
Avtal om anläggningsarrende daterat 2017-12-28
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§5
Anmälan från revisionen om misstanke om brott
Dnr KS/2018:36
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna informationen
2. Ny rapport till kommunstyrelsen sker när polismyndigheten återkommit i
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen anger i en skrivelse, daterad 2017-12-28, till
kommunstyrelsen att ”det har kommit till revisionens kännedom att ett parallellt
system utvecklats där entreprenörens chaufför, för vissa abonnenter, ombesörjer
tömning till ett kraftigt reducerat pris och tar emot kontanter som betalning”.
Revisorerna har i en kompletterande skrivelse antytt att det rör sig om mer än en
chaufför.
Mot bakgrund av revisionens anmälan har kommunförvaltningen gjort en
polisanmälan mot kommunens upphandlade entreprenör för slamtömning.
Entreprenören är utförare för den skyldighet som ankommer på kommunen enligt
lag. I polisanmälan anges dels att kommunen lider ekonomisk skada och dels att
entreprenörens agerande innebär en förtroendeskada för kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-11, § 8 att uppdra till
kommunförvaltningen att till nästkommande kommunstyrelse redovisa status i
ärendet från kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-12
Polisanmälan diarieförd, 2018-01-10
Revisionens skrivelse, 2018-01-08
Kommunstyrelsens ordförande skrivelse 2018-01-04
Revisionens skrivelse, 2017-12-28
Beslutet skickas till
Utskottet för samhällsutveckling
Kommunrevisionen
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§6
Preliminärt resultat för 2017
Dnr KS/2018:85
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen presenterade kommunens preliminära resultat för 2017. Det
preliminära resultatet blev ett överskott om 39,9 miljoner kronor. Det är 7,6
miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Omsorgen redovisade ett
underskott om -12,6 miljoner kronor och lärande redovisade ett underskott om 1,8 miljoner kronor. Pensionskostnaderna blev 4,3 miljoner kronor högre än
budgeterat. De planerade intäkterna från servituts- och friköpslösningar skjuts på
framtiden, därav en avvikelse mot budget med -6 miljoner kronor. Underskotten
kompenseras av att budget motsvarande 12,7 miljoner kronor inte fördelades ut
till verksamheterna, att staben redovisade ett överskott om 3,4 miljoner kronor, att
skatteintäkter och bidrag blev 8,2 miljoner kronor högre än budgeterat samt att de
finansiella kostnaderna minskade med 5 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna
uppgick till 86,2 miljoner kronor av den budgeterade nivån på 170,3 miljoner
kronor. Arbetet med bokslutsanalyser och årsredovisningen fortsätter under
februari månad och redovisas i kommunstyrelsen i mars.
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§7
Budgetförutsättningar för 2019-2021
Dnr KS/2017:1967
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna förutsättningarna inför budgetarbetet 2019-2021.
2. Ge kommunchefen i uppdrag att se över investeringsprocessen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information som ger
förutsättningar att fördela kommunens tillgängliga resurser till nämnder och
sektorer.
Målsättningen är att budget för 2019 med plan för 2020-2021 ska beslutas av
kommunfullmäktige den 23 augusti. De år då val av fullmäktige har hållits i hela
landet ska budgeten även fastställas av den nyvalda fullmäktige.
Ekonomienheten har tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp tagit fram
förslag på tidplan för budgetprocessen.
De preliminära beräkningar som gjorts i början av januari utgår från gällande
budget med plan 2018-2020 med uppdaterade siffror för pensionskostnader,
skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansiella kostnader. Det innebär att
för åren 2019 och 2020 justeras sektorernas ramar för demografiska förändringar
samt krav på effektiviseringar. Planen 2021 bygger på samma plan som 2020 med
undantag för ovan uppdaterade siffror samt ofördelad budget (pris- och
löneökningar) och antagande om att ingen fastighetsförsäljning sker. Inga
driftförändringar eller volymökningar som relateras till demografi eller kvalitet
finns i övrigt med i beräkningen för 2021.
Ett av kommunens fyra finansiella mål är resultatnivån. Målet är att ligga mellan
2-4 %. Med nuvarande beräkningar bedöms resultatnivån nå den nivån åren 2019
och 2020, men inte 2021. För att nå minst 2 % krävs ytterligare effektiviseringar
på minst 8 mkr. 1 % generell neddragning av den skattefinansierade verksamheten
motsvarar ungefär 8 mkr. I budgetförutsättningarna får kommunchefen i uppdrag
att ta fram förslag på ytterligare effektiviseringar 2021.
I dokumentet Förutsättningar för budget 2019 med plan för 2020-2021 beskrivs
utgångsläge och bedömningen djupare. Här framgår också kommunstyrelsens
instruktion till nämnder och sektorer i budgetarbetet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
Förutsättningar för budget 2019 med plan för 2020-2021, daterad 2018-01-11
Bilaga 1, tidplan budgetprocessen 2019-2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Olsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förutsättningarna
inför budgetarbetet 2019-2021, samt att ge kommunchefen i uppdrag att se över
investeringsprocessen.
Veronica Almroth (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att eftersträva ett högre
finansiellt resultatmål i budgetarbetet för 2019-2021 från 2-4% till 5-6%, samt att
ge kommunchefen i uppdrag att se över investeringsprocessen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Bertil Olssons (S) förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
Miljö och byggnadsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges presidium
Revisorerna
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§8
Årsplan 2018 för budget- och uppföljningsprocesser
Dnr KS/2017:1966
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna upprättad årsplan för budget- och uppföljningsprocesser 2018.
Sammanfattning av ärendet
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-11 § 5 att kommunstyrelsen
beslutar att godkänna upprättad årsplan för budget- och uppföljningsprocesser
2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-22
Årsplan 2018- Budget och uppföljningsprocesser
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorchefer
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§9
Förändring av öppna insatser avseende barn, ungdomar och familjer
Dnr KS/2017:1815
Kommunstyrelsens beslut
1. Bryggan i dess nuvarande form läggs ned.
2. En av tjänsterna avvecklas och den andra konverteras till
ungdomshandläggare/socialsekreterare.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett externt konsultföretag. Orsaken till genomlysningen
var det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Resultatet av
genomlysningen påvisade att förvaltningsområdets kostnader i förhållande till
andra jämförbara kommuner är betydligt dyrare. Utifrån genomlysningen har
förvaltningen tagit fram en handlingsplan för att minska kostnaderna i förhållande
till andra kommuner. Handlingsplanen beslutades av Kommunstyrelsens 2017-0621 Dnr KS/2017:1077.
Öppna Insatser är en icke lagstadgad verksamhet. Genomlysningen påvisade att
Orust hade högre kostnader än jämförbara kommuner för sina öppna insatser
samtidigt som delar av den inte bedrevs under effektiva former. Som en effekt av
detta har under 2017 personalneddragningar motsvarande tre årsarbetare
genomförts. Nästa steg blir nu att fortsätta effektivisera verksamheterna,
förtydliga uppdragen och genomföra nödvändiga förändringar av organisation,
styrning, inriktning och kompetenskrav. Verksamheten består i nuläget av två
delar, Bryggan och Familjebehandlarna.
Utskottet för omsorg beslutade 2017-12-19 § 109 att kommunstyrelsen beslutar
att bryggan i dess nuvarande form läggs ned, samt att en av tjänsterna avvecklas
och den andra konverteras till ungdomshandläggare/socialsekreterare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-06
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsområdeschef omsorg
Tf verksamhetschef IFO
____________
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§ 10
Hyressättning av särskilda boendet Gullvivan
Dnr KS/2017:1927
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa hyresnivån för Gullvivan till 1 950 kronor per kvadratmeter.
2. Som årlig hyreshöjning följa Stiftelsen Orustbostäders fastslagna
hyreshöjningar samt att denna sker från januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Till sommaren 2018 beräknas det nya särskilda boendet Gullvivan, som ligger i
anslutning till nuvarande boendet Kaprifolgården, vara klart för inflyttning.
Boendet kommer att bestå av 30 lägenheter.
I samband med detta öppnade har det tidigare beslutats att Ågårdens särskilda
boende kommer att stängas och de boenden beredas plats till Gullvivan (KS 201709-27 § 187).
Fastigheten kommer förutom särskilt boende bland annat att inrymma vårdcentral
och apotek. Fastigheten ägs av Vårdfastigheter i Henån AB.
Utskottet för omsorg beslutade 2017-12-19 § 110 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att fastställa hyresnivå för Gullvivan till 1 950 kronor
per kvadratmeter, samt att som årlig hyreshöjning följa Stiftelsen Orustbostäders
fastslagna hyreshöjningar samt att denna sker från januari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 207-12-11
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef omsorg
____________
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§ 11
Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
Dnr KS/2017:1900
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Västra Götaland (VGK) har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med
VGR kring inkontinenshjälpmedel och distributionen av dessa hjälpmedel (Dnr
SN 352-1999). Nuvarande avtal löper ut 2018-04-30.
En partsgemensam grupp har tagit fram ett nytt förslag på samarbetsavtal som ska
säkerställa samverkan och gemensam utveckling gällande försörjningen av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.
Parterna föreslås teckna ett avtal för perioden 2018-05-01 – 2021-04-30.
Utskottet för omsorg föreslog 2018-01-09 § 4 att kommunstyrelsen beslutar att
anta samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.
Beslutsunderlag
Missiv samarbetsavtal 2017-12-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef omsorg
MAS
____________
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§ 12
Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Dnr KS/2017:1969
Kommunstyrelsens beslut
1. Orust kommun ställer sig bakom överenskommelse med tillhörande riktlinje
som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har
behov av samordnade insatser. Överenskommelsen gäller från och med
2018-01-01 till och med 2018-09-24.
2. Orust kommun ställer sig bakom förslag till reglering av betalansvaret mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen från och med 201801-01 till och med 2018-09-24.
3. Orust kommun ställer sig bakom förslag att uppdra till Koncernkontoret VGR
och VästKom att komplettera och återkomma med förslag på överenskommelse
samt reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen för tiden från och med 2018-09-25 till och med 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
gäller från 1 januari 2018. Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och
utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård,
socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska
planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.
Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven på
slutenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas
och det är stort fokus på samverkan och samordning mellan verksamheterna, för
att den enskilde ska kunna skrivas in och ut i sluten hälso- och sjukvård på ett
tryggt och effektivt sätt.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning 2017-11-14
Riktlinje om in- och utskrivning 2017-11-14
Missiv trygg och effektiv utskrivning från sluten vården 2017-11-14
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef omsorg
MAS
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§ 13
Plan för intern kontroll 2018
Dnr KS/2017:1941,KS/2017:1963
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2018.
2. Notera Överförmyndarens intern kontrollplan för 2018 som information.
Sammanfattning av ärendet
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 för
respektive förvaltningsområden samt förslag till kommunövergripande intern
kontroll som berör alla verksamheter enligt bilaga.
Sektor Miljö och Byggs interkontrollplan för 2018 kommer upp för kännedom på
kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-21.
Överförmyndarens internkontrollplan för 2018 bifogas för kännedom.
Utskottet för omsorg föreslog 2018-01-09 § 3 kommunstyrelsen besluta att
godkänna sektor omsorgs internkontrollplan för 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-11 § 6 kommunstyrelsen
besluta att godkänna plan för intern kontroll 2018 för sektor ledning och
verksamhetsstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2018-01-12.
Förslag till internkontrollplan för år 2018, kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Sektorschefer
Ekonomienheten

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 14
Förslag till borgerlig vigselförrättare
Dnr KS/2017:1948
Kommunstyrelsens beslut
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
Personalenheten
Troman
Länsstyrelsen
Elisabet Staf

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 15
Fastställande av etappmål och information om handlingsplan till Energi- och
klimatstrategi 2017-2030
Dnr KS/2015:2122
Kommunstyrelsens beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutet skickas till
Miljö och byggnadsnämnden
Sektorchefer

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 16
Yttrande över Länsstyrelsens förslag till valdistrikt
Dnr KS/2017:1908
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Tillstyrka Länsstyrelsen förslag på valdistrikt inför år 2019.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen
ska se över indelningen året närmast före de år då ordinarie val till riksdagen ska
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få
tillfälle att yttra sig.
Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Orust har fyra valdistrikt som understiger bestämmelserna i vallagen om mellan
1000-2000 röstberättigade. Två av dessa har färre än 300 röstberättigade.
Länsstyrelsen konstaterar att när ett valdistrikt omfattar för få röstberättigade finns
det risk att valhemligheten är i fara.
Med anledning av ovanstående Överväger Länsstyrelsen att besluta att
valdistrikten Mollösund och Gullholmen slås samman med valdistrikt Morlanda
Västra, vilket ger ett valdistrikt på 980 röstberättigade och Länsstyrelsen föreslås
att valdistriktet fortsatt heta Morlanda Västra.
Valnämnden beslutade 2017-12-20 § 21 att kommunfullmäktige beslutar att
tillstyrka Länsstyrelsens förslag på valdistrikt.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen daterad 2017-11-23
Skrivelse från Länsstyrelsen daterad 2017-12-04
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Larsson (C) föreslår att kommunfullmäktige inte beslutar att valdistrikten
Mollösund och Gullholmen slås samman med valdistrikt Morlanda Västra.
Beslutet skickas till
Valansvariga
Valnämnden

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 17
Leader Södra Bohuslän - valärende
Dnr KS/2018:145
Kommunstyrelsens beslut
Utse Alexander Hutter (S), som ledamot till lokala styrelsen (LAG) för Leader
Södra Bohuslän, 2018-2020.
Beslutet skickas till
Leader Södra Bohuslän
Alexander Hutter

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 18
Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2016:305,KS/2017:1928
Kommunstyrelsens beslut
Anmälan av inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- Migrationsverket, Statlig ersättning för asylsökande ./. Orust kommun angående
statlig ersättning för asylsökande. Dnr. KS/2016:305
- Förstudie avseende verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden.
Dnr KS/2017:1928

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 19
Anmälan av delegerade beslut
Dnr KS/2018:66
Kommunstyrelsens beslut
Anmälan av delegerade beslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- Beslut om och igångsättning av mindre investering – Möbler till nya
konferensrum och ny entré efter ombyggnad av kommunhuset, december 2017.
Dnr KS/2017:1933
- Beslut om och igångsättning av mindre investering – Kokgrytor till Varekils
kök, december 2017. Dnr KS/2017:1918
- Beslut om och igångsättning av mindre investering – Möbler IFO ombyggnad
kommunhuset december 2017. Dnr KS/2017:1919
- Beslut om och igångsättning av mindre investering – Markiser till Fyrklöverns
äldreboende, december 2017. Dnr KS/2017:1920
- Beslut om och igångsättning av mindre investering – 5 sängar till Strandgårdens
äldreboende, december 2017. Dnr KS/2017:1921
- Beslut om och igångsättning av mindre investering – Server TeleCall, december
2017. Dnr KS/2017:1922
- Delegeringsbeslut för period: 2017-12-01 – 2017-12-31, färdtjänst. Dnr
KS/2017:1584
- Delegeringsbeslut för period: 2017-12-01 – 2017-12-31, riksfärdtjänst. Dnr
KS/2017:1585
- Delegeringslista enligt lista numrerad s. 1-29, personalenheten
- Delegeringslista enligt lista daterad 2017-11-01 – 2017-12-31,
kommunstyrelsen.
- Redovisning av fattade beslut med stöd av kommunstyrelsens
delegeringsordning 2014-01-30, förvaltningsområde omsorg.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
§ 20
Ordförandens information
Dnr KS/2018:71
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
- Soltak AB, beslut om avregistrering.
- KUSTO, remiss av Västtågsutredningen
- Politiska organisationen
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Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 21
Personärenden 2018 - Kommunstyrelsen
Dnr KS/2018:105
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1001-1002

