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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

Kaprifolgården, Henån. 2018-02-21 kl. 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)
Lena Jansson (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 Andrén 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

Medborgarservice, Kommunhuset, Henån
Måndag 26/2 kl. 15:00
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Kommunstyrelsen

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Förvaltningens information

KS/2018:68

08:30-09:30

2.

Information om pilotprojekt,
medborgardialog

3.

Rapport avseende konsekvenser vid
ett eventuellt samgående med
Västvatten

KS/2018:143
* Till KF

4.

Ny hantering av Medborgarservice
och kundtjänst

KS/2018:209

5.

Ändring i delegeringsförteckningen

KS/2018:208

6.

Utvärdering och återkoppling av
förändring i
fritidsgårdsverksamheten

KS/2015:1835

s.18-19

7.

Godkännande av tillägg till avtal om
ömsesidig reservvattenleverans

KS/2013:881

s.20-49

8.

Ersättning vid friköp genom
fastighetsreglering av mark för
sjöbodsändamål

KS/2015:1501
* Till KF

s.50-53

9.

Riktvärde kring andel förskollärare i
förskolan

KS/2018:147

s.54-55

10.

Inrättande av arabiska som modernt
språk inom Orust Gymnasieskola

KS/2018:149

s.56-57

11.

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

12.

Information om anmälan/svar från
Skolinspektionen och övriga
myndigheter

Lena Tegenfeldt,
Linda Johansson
10:00-10:30
Björn Martinsson
10:30-11:00
s.1-17
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

13.

Tillägg i finanspolicyn som reglerar
kommunal borgen

KS/2018:134
* Till KF

s.58-60

14.

Finansrapport december 2017

KS/2017:766

s.61-67

15.

Reviderad investeringsbudget för
2018-2020

KS/2016:2021
* Till KF

s.68-70

16.

Handlingsplan för jämtegrering i
Orust kommun 2014-2018

KS/2013:1179

s.71-77

17.

Behov av stöd för
föreningsverksamhet vid skola,
Föreningen Flatön

KS/2017:1899, s.79-88
KS/2017:319

18.

Fyllnadsval av ersättare i utskottet
för samhällsutveckling

KS/2018:166

19.

Återrapportering från arbetet med
den politiska organisationen

20.

Anmälan av Miljö-och
byggnadsnämndens yttrande över
revisionens granskningsrapport

KS/2017:1928

s.89-109

21.

Information om sektor Miljö och
Byggs internkontrollplan för 2018

KS/2017:1963

s.110-113

22.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2018:160

s.114-130

23.

Anmälan av delegerade beslut

KS/2018:66

24.

Information från Fyrbodals
kommunalförbund

25.

Ordförandens information

ORUST KOMMUN
Kerstin Gadde
Ordförande

Shkelqim Istrefi
Sekreterare

2018-02-12
Kommunstyrelsen

Förvaltningens information
Dnr KS/2018:68
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Kommunstyrelsen
Information om pilotprojekt, medborgardialog
Sektorchef för samhällsutveckling och planarkitekt informerar om
utvärderingsprocess om medborgardialog.

5

2018-02-12

6

Kommunstyrelsen
Rapport avseende konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten
Dnr KS/2018:143
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ställa sig positiv till ett samgående med Västvatten.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på samarbetsavtal mellan
Västvatten (VVAB) och Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
I flerårsplanen 2015-2017 antog Kommunfullmäktige fyra prioriterade mål. Ett av
dessa mål är God ekonomisk hushållning. Nämnder och utskott tog i sin tur fram
uppdrag som skall verkställas i syfte att uppnå målet. Ett av dessa uppdrag är
”Genomlysning av VA-verksamheten med avseende på uppdragets innehåll och
organisation”. Sektor Samhällsutveckling presenterade för KSAU 2017-04-11 §
40 möjliga lösningar och alternativa vägval för Orust kommuns VA-verksamhet.
KSAU beslutade då att förvaltningen skulle fortsätta arbetet med ett
utredningsuppdrag med inriktning på Västvatten. Grunderna i föreliggande
utredning har informerats till Kommunstyrelsen 2017-12-18 § 277.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-25
Konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten, rapport daterad 201801-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Kristina Svensson (MP) och Lars Larsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positivt till ett samgående med Västvatten samt ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett förslag på samarbetsavtal mellan Västvatten (VVAB) och
Orust kommun.
Beslutet skickas till
Sektorschef Samhällsutveckling
Chef Affärsdrivande verksamhet
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Kommunstyrelsen
Ny hantering av Medborgarservice och kundtjänst
Dnr KS/2018:209
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 74 att inrätta en enhet för
Medborgarservice inom kommunstyrelsestaben i enlighet med förslag, och att
därmed inrätta tjänster enligt skrivelse 2012-03-09, samt att tillföra medel,
350 000 kronor för utökning av inrättad arkivarietjänst från 25 % till 100 % tjänst,
att utgå av Kommunstyrelsens medel till förfogande i 2012 års budget och vad
avser de övriga tjänsterna ryms de inom kommunstyrelsens ram för
verksamheterna och staben.
I tjänsteskrivelse daterad 2017-10-02 föreslog kommunchefen en förändring i
organisationen så till vida att benämningen förvaltningsområden ändras till
sektorer och att några nya enheter ska tillkomma. En av de nya enheterna är
Administration som ersätter Medborgarservice.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Ny hantering av Medborgarservice och kundtjänst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Upphäva tidigare beslut KS 2012-03-14 § 74, och därmed avveckla enheten
Medborgarservice.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 74 att inrätta en enhet för
Medborgarservice inom kommunstyrelsestaben i enlighet med förslag, och att
därmed inrätta tjänster enligt skrivelse 2012-03-09, samt att tillföra medel,
350 000 kronor för utökning av inrättad arkivarietjänst från 25 % till 100 % tjänst,
att utgå av Kommunstyrelsens medel till förfogande i 2012 års budget och vad
avser de övriga tjänsterna ryms de inom kommunstyrelsens ram för
verksamheterna och staben.
I tjänsteskrivelse daterad 2017-10-02 föreslog kommunchefen en förändring i
organisationen så till vida att benämningen förvaltningsområden ändras till
sektorer och att några nya enheter ska tillkomma. En av de nya enheterna är
Administration som ersätter Medborgarservice.
.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08.
Beslutet skickas till
Kommunchef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Jan Eriksson
Kommunchef

2018-02-12
Kommunstyrelsen
Ändring i delegeringsförteckningen
Dnr KS/2018:208
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunchefen föreslog i tjänsteskrivelse daterad 2017-10-02 en förändring i
organisationen så till vida att benämningen förvaltningsområden ändras till
sektorer och att några nya sektorer ska tillkomma. I och med detta kommer
respektive chefer för dessa att få titeln sektorchefer.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-25 § 234 att sektorerna skall vara: Ledning
och verksamhetsstöd, Lärande, Omsorg, Samhällsutveckling samt, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, Miljö- och bygg.
I samband med beslutet måste det i delegeringsordningen genomgående byta ut
benämningen förvaltningsområdeschef till sektorchef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08
Beslutet skickas till
Orust kommuns författningssamling
Kanslichef
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Ändring i delegeringsordningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ändra benämning från förvaltningsområdeschef till sektorchef genomgående i
Kommunstyrelsens delegeringsordning.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunchefen föreslog i tjänsteskrivelse daterad 2017-10-02 en förändring i
organisationen så till vida att benämningen förvaltningsområden ändras till
sektorer och att några nya sektorer ska tillkomma. I och med detta kommer
respektive chefer för dessa att få titeln sektorchefer.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-25 § 234 att sektorerna skall vara: Ledning
och verksamhetsstöd, Lärande, Omsorg, Samhällsutveckling samt, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, Miljö- och bygg.
I samband med beslutet måste det i delegeringsordningen genomgående byta ut
benämningen förvaltningsområdeschef till sektorchef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08
Beslutet skickas till
Orust kommuns författningssamling
Kanslichef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Jan Eriksson
Kommunchef
Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
Utvärdering och återkoppling av förändring i fritidsgårdsverksamheten
Dnr KS/2015:1835

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Utvärdering
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-24 § 130 att fritidsgårdsverksamhet från och
med 2017 och framåt ska bedrivas på två platser, dels i Svanesund och dels i
Henån, samt
att utvärdering och återkoppling av verksamheten sker i februari 2018.
Bakgrunden var att sektor samhällsutveckling tidigare haft två uppdrag beslutade i
Uppdragsdokument 2015-2017 och detaljbudget för 2015. Dessa två uppdrag är
-lokalutredning för fritidsgårdarna
-utreda möjligheten till en gemensam samlingspunkt för ungdomar, en form av
ungdomens hus, vilka slutrapporterades höst 2016/vår 2017.

Lokalutredningen visade att fritidsgårdsverksamheten flyttat runt i olika bristfälliga
lokaler i Ellös i flera år. I Varekil var lokalen trång, uppdelad på två plan med en
mindre god arbetsmiljö till följd. Svanesund har optimalt läge i nyrenoverade stora
lokaler och investeringsbeslutet vår 2017 om att bygga ut Fritidsgården i Henån till
Ungdomens hus kommer i en framtid även där ge mycket goda förutsättningar.
Beslutet våren 2017 att gå ned till två gårdar syftade till att kunna bedriva bättre
verksamhet som helhet.
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Kommunstyrelsen

Nuläge
Under 2017 har Fritidsgårdsverksamhet bedrivits på två orter på Orust, i
Svanesund och Henån. Efter kommunstyrelsens beslut påbörjades renovering av
fritidsgården i Henån, för att så småningom kunna bli ett Ungdomens hus. All
verksamhet i fritidsgården i Henån flyttades till fritidsgården Svanesund i början
av sommaren 2017. Personalen från Henåns fritidsgård har tjänstgjort i
Svanesund. Under renoveringstiden har Svanesunds fritidsgård haft många
besökare från hela ön. I snitt på en vardag har antalet ungdomar varit 50-70
stycken och det har fungerat bra. Den stora mängden besökare har gjort att
öppettiderna har utökats för att täcka behovet.
I december 2017 kunde verksamheten smygöppna Ungdomens hus i liten skala, i
väntan på utbyggnation.
Bedömning
Verksamheten har under året flutit på bra med väldigt många besökare. Personalen
har inte märkt någon tendens till minskat besöksantal. Även under perioden när
endast en Fritidsgård varit öppen, så har både Ellös- och Varekilsungdomar besökt
gården. Med två gårdar har verksamheten ökat totala ca 55 % och gjort
åldersriktad verksamhet som fallit väl ut. Sammantaget upplever verksamheten att
den nya inriktningen med två istället för fyra gårdar medfört högre kvalitet för
besökande ungdomar, ökade öppettider, högre kostnadseffektivitet och bättre och
lugnare arbetsmiljö för personalen,
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-27
Beslutet skickas till
Sektorschef
Enhetschef Fritid
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Kommunstyrelsen
Godkännande av tillägg till avtal om ömsesidig reservvattenleverans
Dnr KS/2013:881

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling förslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna ”Tillägg till avtal om ömsesidig reservvattenleverans”.

Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att gemensamt säkerställa reservvattenbehovet i Orust och Uddevalla
kommuner har kommunerna tidigare beslutat om att gemensamt lägga ner en
renvattenledning i havet mellan Slussen, Orust och Åh Stiftsgård, Uddevalla
kommun. Sedan 1 januari 2013 finns för vatten och avlopp i Uddevalla kommun
ett separat anläggningsbolag, Uddevalla Vatten AB. Uddevalla Vatten AB äger
och förvaltar den allmänna va-anläggningen i Uddevalla kommun och är också
huvudman för densamma och därmed också avtalspart för Uddevalla kommun i
avtal, daterat 2013-04-30. Enligt beslut 2011-04-20, § 59, beslutade Utskottet för
Samhällsutveckling att avsätta erforderliga medel för utförande av ifrågavarande
anläggning. Uddevalla kommun beslutade detsamma för sin den 12 december
2007, § 352.
Det föreligger nu ett förslag till avtal om ömsesidig vattenleverans mellan Orust
kommun och Uddevalla Vatten AB. Innehållet i avtalet har gemensamt tagits fram
mellan parterna och godkändes av Kommunstyrelsen 2013-06-12 § 170, ”Avtal
om ömsesidig reservvattenleverans”
För att tillgodose behovet av vatten på Orust under framförallt sommarperioden
har förvaltningen i samråd med Västvatten/Uddevalla Vatten AB tagit fram ett
förslag som innebär att Orust kommun köper vatten av Uddevalla Vatten AB(ca
10 liter/sekund) och frigör motsvarande kapacitet i eget vattenverk. Detta innebär
även att reservvattenledningen används kontinuerligt och slipper spolas
kontinuerligt med vatten(för att uppfylla Livsmedelsverkets krav på dricksvatten)
som inte kan debiteras. Detta spolvatten skulle i så fall ytterligare belasta
kommunens vattenverk och innebära inskränkningar i vattenleverans under
framför allt sommarperioden.
Innehållet i avtalet har gemensamt tagits fram mellan parterna.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tillägg till avtal om ömsesidig reservvattenleverans, dnr 2017/672
Bilaga 1 - Avtal om ömsesidig reservvattenleverans daterad 2013-04-30
Bilaga 2 - Sammanfogat dokument med gällande bestämmelser i reservvattenavtal
och tilläggsavtal
Beslutet skickas till
Västvatten/Uddevalla Vatten AB
Sektorchef Samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunstyrelsen
Ersättning vid friköp genom fastighetsreglering av mark för sjöbodsändamål
Dnr KS/2015:1501

Kommunstyrelsens beslut
Bordlägga ärendet till februarimötet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12 § 93 att återremittera frågan om
ersättning vid friköp av mark för sjöbodsändamål på övriga angivna orter med
motivering ”Återremiss för utredning av övergångsbestämmelser för friköp genom
fastighetsreglering av mark för sjöbodsändamål för mantalsskrivna eller ägande
genom arv eller hävd”.
En rättsutredning är genomförd avseende avgiftsdifferentiering av kommunala
avgifter. Av denna framgår det att det enligt kommunallagen och rättspraxis inte är
möjligt att tillämpa olika ersättningar vid försäljning av sjöbodmark till
kommunmedlemmar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag från 2017-07-26
kvarstår således i sin helhet.
Framtagen ersättningsmodell baseras på värdering från två oberoende
värderingsfirmor. Ersättningen vid försäljning av mark för sjöbodsändamål genom
fastighetsreglering föreslås av förvaltningen vara 80 % av genomsnittsvärdet
enligt externa värderingar med en korrigering i prisbasmodellen baserat på
sjöbodens läge och storlek.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-11-29 § 121 att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ersättning vid friköp genom
fastighetsreglering av mark för sjöbodsändamål, enligt Ersättning vid friköp av
sjöbodmark, 2017-07-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-20
Ersättning vid friköp av sjöbodar, 2017-07-26
Rättsutredning avseende avgiftsdifferentiering av kommunala avgifter, 2017-1117
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
Orust kommuns författningssamling
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Kommunstyrelsen
Riktvärde kring andel förskollärare i förskolan
Dnr KS/2018:147
Utskottets för lärande beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Riktvärdet för andelen förskollärare inom förskolan ska vara två tredjedelar av den
personal som arbetar i barngrupp inom förskolan.
2. Riktvärdet ska omfatta hela kommunens förskoleverksamhet medan avvikelser kan
finnas på avdelningsnivå.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
1999 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut att andelen utbildad personal
inom förskolan skulle öka. Det framgår inte av beslutet om det fanns en önskad
nivå eller om strävan skulle vara att ständigt öka andelen utbildad personal.
Inom förskolan reglerar Skollagen att det ska finnas utbildade förskollärare, ofta
benämnd behörig personal. Skollagen anger dock inte hur stor andel av de
anställda som ska vara förskollärare. Förskolan har av tradition, förutom
förskollärare, haft barnskötare anställda för att arbeta i barngrupp.
De senaste 10 åren har Orust kommun haft en behörighet inom förskolan som
ligger över landet som helhet. De senaste fem åren har behörigheten på Orust varit
55-65 %, medan behörigheten i landet som helhet har sjunkit betydligt, till under
50 %.
Förskolan har idag ett mycket tydligt pedagogiskt uppdrag och att ha en stor andel
förskollärare är avgörande för en hög kvalitet i verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-25

2018-02-12
Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Veronica Almroth (L) framför partiets ståndpunkt kring bemanning inom
förskolan och föreslår att punkt 1 får tillägget ”kommunens strävan och
långsiktiga mål ska vara en bemanning av 100 % förskollärare” samt att punkt 2
får tillägget ”att avvikelse kan göras i extrema undantagsfall”.
Elsie-Marie Östling (S) yrkar bifall till sektorsområdets förslag.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
fastställer följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt
sektorsområdets förslag, det vill säga Elsie-Marie Östlings förslag röstar Ja, den
det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för lärande beslutat enligt förslag
från Veronica Almroth.
Vid omröstningen gavs 4 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en har röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Ordförande för utskottet för lärande
finner att utskottet för lärande bifaller Elsie-Marie Östlings förslag.
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Förskolechefer i Orust kommun
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Kommunstyrelsen
Inrättande av arabiska som modernt språk inom Orust Gymnasieskola
Dnr KS/2018:149
Utskottets för lärande beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Inom Orust gymnasieskola införa arabiska som ett modernt språk
2. Ämnet ska bedrivas årligen om organisatoriska och ekonomiska
förutsättningar finns.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
I 4 kap. 10 § gymnasieförordningen står det att franska, spanska och tyska alltid
ska erbjudas, både som språk som utgår från grundskolans utbildningsnivå och
som nytt språk. Vidare står det att huvudmannen ska sträva efter att erbjuda
undervisning i fler språk.
Vad gäller franska, spanska och tyska är det staten som bestämmer, vad gäller
andra språk beslutar huvudmannen. Enligt Skolverket är det bara några kommuner
i landet som erbjuder arabiska som modernt språk i dagsläget.
Moderna språk är ett ämne med egen kursplan, som omfattar alla språk utom
svenska, svenska som andra språk, engelska, klassisk grekiska, latin och
teckenspråk.
Vid gymnasieantagning ger ett betyg i moderna språk så kallade meritpoäng som
läggs till det totala meritvärdet, och som kan öka chansen att komma in på olika
utbildningar. Det ger en möjlighet för den som är nybörjare att stifta bekantskap
med språket och att arabiska som modernt språk även ska locka dem som har det
som modersmål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-25
Beslutet skickas till
Rektor vid Orust Gymnasieskola/Vuxenutbildningen
__________
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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 inkomna rapporter
och utredningar (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling: tre av de
fyra rapporterna avser Henåns skola och en rapport 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 2017-12-19 i ärende om överklagat
beslut avseende skolskjuts. Dnr KS/2017:1129.
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.
Förvaltningsrättens i Göteborg dom/beslut av 2017-12-21 i ärende om överklagat
beslut avseende skolskjuts. Dnr KS/2017:1071.
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
Tillägg i finanspolicyn som reglerar kommunal borgen
Dnr KS/2018:134
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna upprättat förslag om tillägg i finanspolicyn som reglerar kommunal
borgen, i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23.
Sammanfattning av ärendet
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen
åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om
denne inte kan göra det. Det är därför av vikt att kommunen har styrdokument som
reglerar vilka grundprinciper och förhållningssätt som gäller vid borgensåtagande.
Ett sådant styrdokument saknar kommunen idag. Det finns dock sedan tidigare två
beslut i kommunfullmäktige som hanterar borgensfrågan.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 152 (KS/2010:1114) om reglemente
för kommunstyrelsen i samband med ny organisation. Kommunstyrelsen fick då
rätt att bevilja borgen åt förening inom styrelsens verksamhetsområde, dock högst
250 000 kr i högst 5 år. Summan av dylika borgensåtaganden får inte överstiga
1 000 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-10 § 152 (KS/2011:1120) om
borgensavgift för Stiftelsen Orustbostäder och att avgift även kan tas ut vid övriga
borgensåtaganden.
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd föreslår att upprättat
förslag om kommunal borgen ingår som ett eget avsnitt, nummer 6 i
finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

2018-02-12
Kommunstyrelsen
Finansrapport december 2017
Dnr KS/2017:766
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna finansrapporten för december 2017.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten i sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en
finansrapport efter december månads utgång 2017 med avstämning mot
finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen
Reviderad investeringsbudget för 2018-2020
Dnr KS/2016:2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Fastställa reviderad investeringsbudget enligt upprättat förslag för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2018 med plan 20192020, 2017-08-24, § 89.
Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning till begäran om ombudgetering mellan åren 2017 och
2018 för projekt som blivit försenade av olika anledningar, samt mindre
justeringar i övrigt som bedöms nödvändiga för verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-24 § 89 om budget 2018 och plan för 20192020
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
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Kommunstyrelsen
Handlingsplan för jämtegrering i Orust kommun 2014-2018
Dnr KS/2013:1179
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Härmed se handlingsplanen för Jämtegrering i Orust kommun 2014-2018 som
upprättad.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har undertecknat avsiktsförklaringen för Jämställt Västra Götaland
2014- 2018 genom ett kommunfullmäktigebeslut daterad 2014-08-14 § 114. Inom
ramen för denna avsiktsförklaring har respektive förvaltningsområde tagit fram ett
antal insatser för jämtegrering. Dessa insatser har sammanställts av Orust
kommuns jämställdhetsgrupp i denna handlingsplan för jämtegrering.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för jämtegrering daterad 2017-12-05
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg
HR enheten
Länsstyrelsen
Orust kommuns författningssamling
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Kommunstyrelsen
Behov av stöd för föreningsverksamhet vid skola, Föreningen Flatön
Dnr KS/2017:1899 KS/2017:1899
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Avslå ansökan om ekonomiskt stöd, då föreningen inte är berättigad till stöd enligt
kommunens regelsystem.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Flatön ansöker om ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Föreningen
beskriver i sin ansökan de olika kostnader och underhållsbehov föreningen står
inför. I ansökan anger föreningen investeringsnivåer på cirka 800 000 kr (kostnad
för arbete ingår inte i beräkningen). Underhåll och drift av anläggningen uppgår
idag till cirka 200 000 kr/år. Föreningen har enligt egen beskrivning inga
möjligheter att finansiera behoven av sina investeringar. De söker därför i sin
framställan ett ekonomiskt stöd (storlek och inriktning av stödet kan enligt
föreningen diskuteras) för sin verksamhet hos kommunstyrelsen.
Föreningen Flatön har bedrivit verksamhet i Flatö skola sedan 1965. Föreningen
har egen verksamhet och verkar även i samhällsfrågor (kollektivtrafik, vägar
m.m.) som rör Flatön. Föreningen har i sin verksamhet aktiviteter som omfattar
både uthyrning av lokalen, årliga arrangemang, ungdomsverksamhet och
kursaktiviteter. Föreningen anger att man under största delen av tiden som man
bedrivit verksamhet, inte erhållit några bidrag från kommunen. Föreningen har
genom samtal och möte med fritidsenheten fått information om att man i de
nuvarande stödreglerna inte är en stödberättigade förening.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11
Föreningen Flatöns ansökan; behov av stöd för föreningsverksamhet vid Flatö
skola, daterad 2017-11-27

Beslutet skickas till
Föreningen Flatön
Kommunchef
Enhet för fritid

2018-02-12
Kommunstyrelsen
Fyllnadsval av ersättare i 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.
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Kommunstyrelsen
Återrapportering från arbetet med den politiska organisationen

27

2018-02-12

28

Kommunstyrelsen
Anmälan av Miljö-och byggnadsnämndens yttrande över revisionens
granskningsrapport
Dnr KS/2017:1928

Miljö och byggnadsnämnden beslut
1. Vidta lämpliga förbättringsåtgärder för att förbättra verksamhetsstyrningen
inom miljö- och byggnadsnämnden.
2. Åtgärderna skall vidtas under 2018 och återrapporteras till nämnden i samband
med budget/delårsrapport/bokslut och verksamhetsplanering (verksamhets/tillsynsplan).
3. Åtgärda bristen på juridisk kompetens anses vara en central fråga. Möjligheten
att vidta åtgärder i detta avseende är därför begränsat.
__________
Bakgrund
Ernst & Young AB, (E Y) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Orust kommun genomfört en förstudie avseende verksamhetsstyrning inom Miljöoch byggnadsnämnden. Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga
miljö- och byggnadsnämnden styrning och ledning av verksamheten och
identifiera eventuella risker.
Förstudiens sammanfattande slutsatser är att det finns risker som medför
utvecklingsområden, främst kopplade till nämndens målarbete, styrning och
ärendehantering.

Kommunrevisionen önskar, senast den 15 februari 2018, få ett skriftligt svar på
vilka eventuella åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden planerar att vidta med
anledning av de iakttagelser och identifierade risker som redovisas i rapporten.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunchef
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Kommunstyrelsen
Information om sektor Miljö och Byggs internkontrollplan för 2018
Dnr KS/2017:1963

Miljö och byggnadsnämndens beslut
För verksamhetsområdet anta en internkontrollplan 2018 med riskvärdering och
risk- och väsentlighetsanalys.

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av kommunallagens
6 kap 7§. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollens utformning och
funktion inom sitt verksamhetsområde. Revisorernas uppgift är att enligt
kommunallagens 9 kap 9 § pröva om den kontroll som nämnderna utför anses
tillräcklig.
Orust kommuns ekonomistyrningsprinciper som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12, § 197 (kap 12) beskriver den interna kontrollen
som en viktig del av kommunens styrsystem. Begreppet internkontroll omfattar
hela organisationen och alla de rutiner och olika samverkande aktiviteter som
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
Som grund för verksamhetens planering/prioritering/uppföljning skall nämnden
därmed värdera risker samt upprätta en risk och väsentlighetsanalys. Nämnden
skall löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom dess ansvarsområde.
Senast december skall en plan antas för påföljande år. Rapportering görs årligen i
samband med årsredovisningen till kommunstyrelsen och revisorerna.

2018-02-12
Kommunstyrelsen
Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:160
- Granskning av verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges
beslut.
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Kommunstyrelsen
Anmälan av delegerade beslut
Dnr KS/2018:66, KS/2018:207
- Beslut om igångsättning av mindre investering – Trygghetslarm Gullvivan
februari 2018. Dnr KS/2018:201
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2018-02-21, sektor omsorg.
- Beslut om behörighet att ta emot delgivning, assurerad, rekommenderad, paket
och liknande. Dnr KS/2018:211
- Delegeringsbeslut enligt lista numrerad s. 30-44, personalenheten.
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2018-01-01 – 2018-01-31,
kommunstyrelsen.
- Beslut om att anta erbjudande om miljöansvarsförsäkring 2018.
Dnr KS/2017:1772
- Beslut om igångsättning av mindre investering – gräsklippare och röjsågar till
naturvårdslaget AME jan 2018. Dnr KS/2018:162
- Beslut om igångsättning av mindre investering – DIGFrame modul Stratsys jan
2018. Dnr KS/2018:163
- Beslut om igångsättning av mindre investering – Två taklyftar till avd.
Vinrankan på Ängsvikens särskilda boende jan 2018. Dnr KS/2018:161.
- Delegeringsbeslut för januari månad, färdtjänst.

2018-02-12
Kommunstyrelsen
Information från Fyrbodals kommunalförbund
Dnr KS/2018:69
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2018-02-12
Kommunstyrelsen
Ordförandens information
Dnr KS/2018:71
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