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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Henrik Lindh, tillförordnad kommunchef
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån

plats och tid

Måndag den 4 mars klockan 14:30

1

2019-02-18

2

Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Förvaltningens information

KS/2019:54

Sektorschefer
Kl. 08:20-08:50

2.

Godkännande av uppdragsdokument för
2019-2021 och detaljbudget 2019 för
kommunstyrelsens sektorer

KS/2017:1967

Sektorschefer
Kl. 08:50-09:20
S. 1-107

3.

Godkännande av tilläggsavtal till
KS/2010:607
genomförandeavtal avseende Henån 1:67, del
av 1:19 och 1:306

Lena Tegenfeldt
Rickard Karlsson
Kl. 09:20-09:35
S. 108-122
Fika 09:35-10:00

4.

Fastställande av reviderad investeringsbudget KS/2017:1967
för 2019

Kl. 10:00-10:10
S. 123-126

5.

Godkännande av detaljbudget 2019 för
politisk verksamhet

KS/2017:1967

Kl.10:10-10:20
S. 127-132

6.

Antagande av Kompetensförsörjningsplan
2019-2023

KS/2019:144

Kl.10:20-10:25
S. 133-168

7.

Beslut om ersättning för friköp av sjöbodar

KS/2015:1501

Kl. 10:25-10:35
S. 169-171

8.

Uppdrag att säga upp alla avtal för båtplatser
med ej kommunmedlemmar

KS/2018:1257

Kl. 10:35-10:40

9.

Redovisning av statistikrapport om gynnande KS/2018:13
beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS Kvartal 4 2018

Kl. 10:40-10:45
S. 172-177

10.

Användning av statsbidraget "Likvärdig
skola"

Kl. 10:45-10:50
S. 178-181

11.

Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

12.

Val av ledamöter till arbetsgrupp för
Kulturplan 2019-2022

KS/2018:696

Kl. 10:50-10:55
S. 182
KS/2016:577

Kl. 10:55-11:05
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Ärende

Dnr

Föredragande

13.

Anmälan av delegerade beslut

KS/2019:55

Kl. 11:05-11:10

14.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2019:135,
KS/2019:166

Kl. 11:10-11:15
S. 183-212

15.

Presentation av Arbetsmarknadsenhetens
verksamheter

KS/2019:85

Eva Johansson
Kl. 11:15-11:30

16.

Ordförandens information

KS/2019:13

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)

Maja-Liisa Odelius

Ordförande

Sekreterare
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Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot

S
S
S
S
M
M
FO
L
C
C
MP
V
SD
SD
S
S
S
M
M
M
FO
L
C
KD
MP
KD
SD
SD

Ordinarie
o Catharina Bråkenhielm
o Britt-Marie Andrén
Karlsson
o Alexander Hutter
o Ulla Buhr
o Anders Arnell
o Håkan Bengtsson
o Michael Relfsson
o Veronica Almroth
o Lars Larsson
o Maria Sörkvist
o Kia Nordqvist
o Rolf Sörvik
o Leif Kinle
o Magnus Ledbeck
Ersättare
e Roger Hansson
e Eva Skoglund
e Elsie-Marie Östling
e Hilden Talje
e Anne Kolni
e Robert Larsson
e Hans Pernervik
e Ulf Sjölinder
e Daniel Peterson
e Kajsa-Karin Andersson
e Martin Reteike
e Theodor Helleberg
e Vakant
e Håkan Johansson
Summa

Tjänstgörande Ks §

Ja

Nej

Ks §
avst
Ja

Ja

Nej

avst

Ja

Ks §
Nej avst Ja

Nej

avst

Nej avst

Nej

avst

Ja
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Förvaltningens information
Dnr KS/2019:54
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Kommunstyrelsen
Godkännande av uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019
för kommunstyrelsens sektorer
Dnr KS/2017:1967
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna överflyttning av 0,7 miljoner kronor från samhällsutvecklings
ram på 58,2 miljoner kronor till fjärrvärmeenheten, affärsdrivande
verksamhet, för att täcka beräknat underskott 2019.
2. Kommunchefens uppdrag för 2019, att minska kommunens kostnader med
5 miljoner berör sektor ledning och verksamhet, vilket innebär att sektorns
budgetram minskas med 5 miljoner kronor till 54,3 miljoner kronor.
Budgetanpassningen får ske genom sektorns föreslagna åtgärder i
uppdragsdokumentet, dock ska digitaliseringsuppdraget fullföljas och den
årliga personalfesten för kommunens anställda kvarstå. Kommunchefen
ska fortlöpande presentera effektivisering- och besparingsförslag gällande
olika projekt samt i samband med vakanta tjänster.
3. Kommunens del av kostnaderna för projekt Orustmodellen finansieras av
kommunstyrelsens medel till förfogande med högst 1 miljon kronor.
4. Ge kommunchefen i uppdrag tillsammans med sektorscheferna att föreslå
åtgärder samt generellt iaktta sparsamhet och noga överväga
verksamhetens ambitionsnivå och vakanspröva vid tillsättning av tjänster.
Målsättningen är att åtgärderna ska resultera i budgetöverskott vid årets
slut som täcker ett eventuellt underskott inom sektor omsorg.
5. I övrigt godkänna uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för
2019 sektor samhällsutveckling inkl. affärsdrivande verksamhet, sektor
lärande samt sektor ledning och verksamhetsstöd.
6. Budgetramen är oförändrad för sektor omsorg, vilket innebär en
nettobudgetram på 365,2 miljoner kronor och att sektor omsorg fortsätter
att vidta ytterligare åtgärder för att undvika ett budgetunderskott vid årets
slut.
7. I övrigt godkänna reviderat uppdragsdokument 2019-2021 för sektor
omsorg, som innehåller en ny handlingsplan med åtgärder och
kostnadsanpassningar för att på sikt nå en budget i balans.
8. Godkänna lokalförsörjningsplaner för 2019-2023 för sektor
samhällsutveckling inkl. affärsdrivande verksamhet, sektor lärande, sektor
ledning och verksamhetsstöd samt sektor omsorg.
9. Lägga informationen om uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget
2019, samt lokalförsörjningsplan 2019-2023 för sektor miljö och bygg till
handlingarna.
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Sammanfattning av ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur, senast i
februari, besluta om uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget för 2019.
Kommunstyrelsen är nämnd för sektorerna: omsorg, lärande, samhällsutveckling
samt ledning och verksamhetsstöd. I uppdragsdokumentet anges bland annat hur
verksamheten ska arbeta med att nå kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt
hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan verksamheterna
inom sektorerna.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 22 att:
1. ge utskottet för omsorg i uppdrag att i sektor omsorgs uppdragsdokument
för 2019-2021 förtydliga vilka åtgärder som planeras med anledning av
sektor omsorgs underskott samt tydliggöra vilken effekt det har för att få
budgeten i balans. Detta ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde
den 27 februari.
2. ge övriga sektorer i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 27
februari se över möjligheten att ytterligare effektivisera och att framöver
bedriva sina verksamheter inom en lägre ram än den tilldelade för 2019 för
att omfördela till sektor omsorg.
3. införa en särskild prövning i kommunstyrelsens arbetsutskott vid
tillsättning av tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar
överstigande 3 månader. Den särskilda prövningen ska gälla sektor ledning
och verksamhetsstöd, sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och
bygg. Den särskilda prövningen ska ske enligt en utarbetad rutin samt
innehålla en konsekvensanalys. För att denna beslutssats ska kunna träda i
kraft förutsätts det att den först förhandlas med berörda fackföreningar i
enlighet med Lag om medbestämmande i arbetslivet.
Utskottet för samhällsutveckling och lärande har i februari behandlat frågan om
möjliga effektiviseringar och lägre ramar för sektorerna med lite olika förslag till
beslut. Arbetsutskottet har inte diskuterat ytterligare neddragning för sektor
ledning och verksamhetsstöd utöver de 5 miljoner som föreslås tilldelas sektorn.
Utskottet för omsorg fick på sammanträdet 2019-02-12 information från
sektorschefen att arbete och förtydligande av uppdragsdokumentet pågår. Det
reviderade uppdragsdokumentet lämnas direkt till kommunstyrelsen den 27
februari.
Mot bakgrund att utskotten inte kom fram till nya förslag på åtgärder som
sammantaget löser det budgetunderskott som sektor omsorg befarar i sitt
uppdragsdokument och att vi redan har kommit en bit in i budgetåret är
kommunförvaltningens förslag att samtliga sektorer bibehåller sina budgetramar.
Dock ska kommunchef och sektorschefer presentera åtgärder, iaktta sparsamhet
samt noga överväga verksamhetens ambitionsnivå och vakanspröva vid tillsättning
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av tjänster, med målsättningen att åtgärderna ska resultera i budgetöverskott vid
årets slut som täcka ett eventuellt underskott inom sektor omsorg. Uppföljning och
eventuellt beslut om ytterligare åtgärder får löpande tas i samband med ordinarie
uppföljningstillfällen under året.
Nedan redovisas utdrag från utskottens protokoll.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-01-14 § 3 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna överflyttning av 0,7 miljoner kronor från samhällsutvecklings
ram 58,2 miljoner kronor till fjärrvärmeenheten, affärsdrivande
verksamhet, för att täcka underskott.
2. Godkänna justering av samhällsutvecklings ram från 58,2 miljoner kronor
till 56,3 miljoner kronor innebärande att kvarvarande 1,2 miljoner kronor
överlämnas till kommunstyrelsen.
3. I övrigt godkänna Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för
2019 sektor samhällsutveckling inkl. affärsdrivande verksamhet inkluderat
sektorns åtgärdsförslag för högre måluppfyllelse och högre verkningsgrad i
utdelade uppdrag.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-02-06 § 20 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
1. Uppmana sektor samhällsutveckling att iaktta sparsamhet inom ram samt
och ambitionsnivån genom att dra ner på personal genom naturlig avgång.
2. Sektor samhällsutveckling ska ge ett budgetöverskott på 6 miljoner kronor
för 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-13 § 25 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna uppdragsdokumentet för 2019-2021 med detaljbudget för 2019
för sektor ledning och verksamhetsstöd, vilket innebär att sektorn ska
minska sina kostnader med 5 miljoner kronor. Detta sker genom föreslagna
åtgärder med undantag av att besparingar ej ska göras inom
digitaliseringsuppdraget eller att avstå från årlig kommungemensam
personalfest. Kommunchefen ska fortlöpande presentera effektiviseringssamt besparingsförslag gällande olika projekt samt i samband med vakanta
tjänster.
2. Ge kommunchef i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att identifiera
förslag till neddragningar för 2020 och 2021 inom hela
kommunförvaltningen.
3. Kommunens del av kostnaderna för projekt Orustmodellen finansieras av
kommunstyrelsens medel till förfogande med högst 1 miljon kronor.
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Utskottet för lärande beslutade 2019-02-11 § 15 att lämna sektor lärandes
tjänsteskrivelse som sitt yttrande i ärendet till kommunstyrelsen.
Utskottet för omsorg beslutade 2019-01-15 § 4 att föreslå kommunstyrelsen skicka
ärendet vidare till kommunstyrelsen utan ytterligare förslag på åtgärder.
Miljö- och byggnadsnämnden är nämnd för sektor miljö och bygg. Nämnden
beslutade 2019-01-24 § 2 att
1. Godkänna uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor
miljö och bygg.
2. Godkänna lokalförsörjningsplan 2019-2021 för sektor miljö och bygg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-14
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 2019-02-07 med anledning av den nya
majoritetens budget som kommunfullmäktige godkände den 2018-11-08 samt
uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget för sektor ledning och
verksamhetsstöd
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 2019-02-07 med anledning av
kommunstyrelsens beslut 2019-01-30 § 22 om att införa en särskild prövning i
kommunstyrelsens arbetsutskott vid tillsättning av tillsvidareanställningar och
tidsbegränsade anställningar överstigande 3 månader.
Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor lärande
Lokalförsörjningsplan 2019-2023 för sektor lärande
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2019-02-11 § 15
Reviderat uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor
omsorg
Lokalförsörjningsplan 2019-2023 för sektor omsorg
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2019-01-15 § 4
Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor
samhällsutveckling inkl. affärsdrivande verksamhet
Lokalförsörjningsplan 2019-2023 för sektor samhällsutveckling inkl.
affärsdrivande verksamhet
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2019-02-06 § 20
Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och
verksamhetsstöd
Lokalförsörjningsplan 2019-2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
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Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 § 25
Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor miljö och bygg
Lokalförsörjningsplan 2019-2023 för sektor miljö och bygg
Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-24 § 2
Beslutet skickas till
Sektorschefer
Ekonomienheten
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Godkännande av tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Henån 1:67,
del av 1:19 och 1:306
Dnr KS/2010:607
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna tilläggsavtal till genomförandeavtal, daterat 2019-01-15.
2. Detta beslut ersätter tidigare beslut, utskottet för samhällsutveckling 201901-14 § 8.
Reservationer och särskilda uttalanden
På grund av jäv deltar inte Anders Arnell (M) i handläggningen i detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun genomförde under sommaren 2017 en markanvisning för
flerbostadshus på Henån 1:67, del av 1:19 och 1:306. I samråd med miljö och
byggförvaltningen gjordes bedömningen att bygglov kunde ges för fler lägenheter
än de 18 som planen medger vilket också framgick i inbjudan till
markanvisningen.
Som enda anbudsgivare lämnade exploatören in ett anbud som omfattade ca 21
lägenheter och en köpeskilling om 2 850 000 kronor. Kommunen tecknade ett
genomförandeavtal med exploatören efter tilldelning. Exploatören sökte bygglov
för 24 stycken lägenheter som miljö och byggnadsnämnden beslutade om att
medge, miljö- och byggnadsnämnden 2018-09-26 § 135. Bygglovsbeslutet blev
överklagat av grannar och Länsstyrelsen upphävde bygglovsbeslutet på grund av
att bygglovet stred mot planbestämmelsen om max 18 lägenheter. Exploatören har
inkommit med en skrivelse där de vill fullfölja byggnation med 18 lägenheter med
en reducerad köpeskilling på grund av att kostnaderna för projektet inte minskar i
samma omfattning som intäkterna gör när antalet lägenheter blir färre.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Godkänna tilläggsavtal till Genomförandeavtal, daterat 209-01-15
2. Detta avtal ersätter tidigare beslut från utskottet för samhällsutveckling
2019-01-14 § 8.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-18
Genomförandeavtal daterat 2017-11-14
Skrivelse från exploatören, daterad 2019-01-16
Tilläggsavtal daterat 2019-01-15
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
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Fastställande av reviderad investeringsbudget för 2019
Dnr KS/2017:1967
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa reviderad investeringsbudget enligt upprättat förslag för 2019,
vilket innebär att investeringsnivån höjs från 80 mkr till 118,6 mkr.
2. Kassaflödesbudget och finansiella mål inte ändras med anledning av den
höjda investeringsnivån, men att nytt beslut kan komma att tas i samband
med ny bedömning vid delårsrapporterna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för 2019 med plan 20202021, 2018-11-08, § 129. Den beslutade investeringsnivån för 2019 uppgår till
högst 80 mkr. När 2018 års ekonomiska utfall för investeringarna blev klart visade
det sig att endast 34 % av investeringsbudgeten användes 2018. Det har investerats
för 64 mkr med budgeten var på 187 mkr. Flera större investeringar har blivit
försenade eller ej påbörjats under 2018. Investeringsmedel behöver därför flyttas
med från 2018 till 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Godkännande av detaljbudget 2019 för politisk verksamhet
Dnr KS/2017:1967
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna detaljbudget 2019 för politisk verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta
om en detaljbudget för kommande år. I detaljbudgeten anges bland annat de
ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan verksamheterna.
Politisk verksamhet består av: Kommunfullmäktige, Demokratiberedningen,
Kommunstyrelsen, Utskott för lärande, Utskott för omsorg, Social
myndighetsnämnd, Utskott för samhällsutveckling, Partistöd, Allmänna val (under
valår), EU-samarbete samt Regionalt samarbete. Därtill tillkommer Revisionen,
Miljö- och byggnadsnämnden samt Överförmyndarnämnden.
Budgeten för 2019 uppgår till 12,8 mkr. Budgetramen har ökats med 1 mkr för
höjda arvoden till förtroendevalda och överförmyndarens budgetram har minskats
med 0,6 mkr till följd av lägre kostnader för arvoden till gode män och
förtroendevalda jämfört med budget 2018. Budgeten för allmänna val är
oförändrad mellan åren 2018 och 2019 då val till EU-parlamentet hålls under
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
Detaljbudget 2019 för politisk verksamhet

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Administrativ chef
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Antagande av Kompetensförsörjningsplan 2019-2023
Dnr KS/2019:144
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Anta Kompetensförsörjningsplan 2019-2023.
Sammanfattning av ärendet
Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer
fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000
medarbetare gå i pension under perioden (SKL rekryteringsrapport, 2018). De
demografiskt betingade behoven av vård och utbildning ökar med ungefär en och
en halv procent per år de kommande tio åren, vilket är en betydligt högre
ökningstakt än under åren 2000–2015 (0,5 procent per år). (SKL
rekryteringsrapport, 2018). Orust kommun hade 2017-12-31 237 medarbetare
som var 60 år eller äldre. Det innebär att 18,6 % av kommunens totala andel
medarbetare som är månadsavlönade kommer att gå i pension under de kommande
5 till 7 åren. Totalt gick 35 medarbetare i pension under 2017.
Kommuner kommer behöva mycket ny arbetskraft men även på bästa sätt använda
all den arbetskraft vi har på ett så smart och effektivt sätt som möjligt för att klara
kompetensbehovet.
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att ge en samlad bild vilket
kompetensbehov Orust kommun i framtiden är i behov av samt vilka strategier
och åtgärder Orust kommun måste satsa på för att kunna säkerställa att vi har rätt
kompetens.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29
Kompetensförsörjningsplan 2019-2023
Beslutet skickas till
HR-enheten
Administrativa enheten
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Beslut om ersättning för friköp av sjöbodar
Dnr KS/2015:1501
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Upphäva sitt beslut från 2018-03-08 § 30.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslutade 2018-03-08 § 30 att:
1. Avslå utskottets för samhällsutveckling förslag 2017-11-29 § 121 att
fastställa ersättning vid friköp genom fastighetsreglering av mark för
sjöbodsändamål, enligt ersättning vid friköp av sjöbodmark, 2017-07-26.
2. Att uppdra till kommunstyrelsen att i budgetprocessen för 2020 arbeta in
förslag till ersättningsnivå att gälla från och med år 2020, samt att fram till
dess inte tillåta friköp genom fastighetsreglering på Gullholmen/Härmanö,
Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand och Stocken.
Förslag till under sammanträdet
Anders Arnell (M) förslår kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut från 201803-08 § 30.
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
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Uppdrag att säga upp alla avtal för båtplatser med ej kommunmedlemmar
Dnr KS/2018:1257
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Ge förvaltningen i uppdrag att säga upp alla avtal för båtplatser med ej
kommunmedlemmar omgående i enlighet med villkoren i avtalen.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-01-14 § 4 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
Ge förvaltningen i uppdrag att säga upp alla avtal för båtplatser med ej
kommunmedlemmar omgående i enlighet med villkoren i avtalen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade även på att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
1. Avgiften för fast båtplats, för ej kommunmedlemmar, höjs med 20 % för
2019.
2. Avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Mollösund, Käringön och
Gullholmen under högsäsong, v25-32 höjs till 400 kronor för båtar < 13
meter, 600 kronor för båtar < 18 meter och 650 kronor för båtar > 18
meter.
3. Avgifterna för gästhamnsplatserna i hamnarna Edshultshall, Stocken,
Hälleviksstrand, Ellös och Henån sänks avgifterna under högsäsong, v2532, till 250 kronor för båtar < 13 meter, 250 kronor för båtar < 18 meter
och 400 kronor för båtar > 18 meter.
4. Avgiften för dagbiljetten i hamnarna Edshultshall, Stocken,
Hälleviksstrand, Ellös och Henån sänks till 50 kronor.
5. I övrigt anta Hamn- och båtplatstaxa 2019, daterad 2018-09-12.
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 33 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
1. Avgiften för fast båtplats, för de som inte är kommunmedlemmar, höjs
med 20 % för 2019.
2. Under högsäsong vecka 25-32 höjs avgifterna för gästhamnsplatserna i
hamnarna Mollösund, Käringön och Gullholmen till 400 kronor för båtar
vars storlek understiger 13 meter, 600 kronor för båtar vars storlek
understiger 18 meter och 650 kronor för båtar vars storlek överstiger 18
meter.
3. Under högsäsong vecka 25-32 sänks avgifterna för gästhamnsplatserna i
hamnarna Edshultshall, Stocken, Hälleviksstrand, Ellös och Henån till 250
kronor för båtar vars storlek understiger 13 meter, 250 kronor för båtar
vars storlek understiger 18 meter och 400 kronor för båtar vars storlek
överstiger 18 meter.
4. Avgiften för dagbiljetten i hamnarna Edshultshall, Stocken,
Hälleviksstrand, Ellös och Henån sänks till 50 kronor.
5. I övrigt behålla Hamn- och båtplatstaxa 2018, antagen av
kommunfullmäktige 2017-11-09 § 108.
Kommunstyrelsen fattade inget beslut gällande om förvaltningen skulle ges i
uppdrag att säga upp alla avtal för båtplatser med ej kommunmedlemmar
omgående i enlighet med villkoren i avtalen eller inte. Kommunstyrelsen måste
därför nu ta ställning till det förslag till beslut som utskottet för
samhällsutveckling ställde till kommunstyrelsen i § 4 2019-01-14.
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Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL/LSS - Kvartal 4 2018
Dnr KS/2018:13
Utskottets för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2018 för ej verkställda beslut samt tidigare
rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
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 § SoL och beslut enligt 9 § LSS 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.
Rapportering kvartal 4 2018 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut

Beslut

ej verkställda

verkställt efter

inom 3 mån.

3 mån.

Vård och omsorg (SoL)

16

6

Stöd och omsorg (LSS)

8

1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilagor 2019-02-04
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Användning av statsbidraget "Likvärdig skola"
Dnr KS/2018:696
Utskottets för lärandes beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Ställa sig bakom sektor Lärandes fördelning av statsbidraget ”Likvärdig skola”.
Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget Likvärdig skola grundar sig på Skolkommissionens förslag som
presenterades i april 2017. Bidraget till kommunerna var under 2018 1 000 Mkr.
Under 2019 är det 3 500 Mkr och under 2020 är förslaget att höja det till 6 000
Mkr. Bidragsramar för varje kommun bygger på ett brett socioekonomiskt index
(vårdnadshavarnas utbildningsnivå, året när eleven invandrade till Sverige,
vårdnadshavarnas inkomst, elevens kön, ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare,
om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare, antal
syskon som är folkbok-förda i hemmet, socioekonomisk status på bostadsområdet
där eleven är folkbokförd). Bidraget fördelas till kommunerna utifrån den
socioekonomiska beräkningen med ett belopp per elev i grundskolan. Skillnaden
mellan olika kommuner är stor och för att få en bild av det belopp Orust kommun
får anges här exempel på belopp per elev från några olika kommuner. Orust 2784
kr, Tjörn 2293 kr, Lysekil 4203 kr, Mellerud 6647 kr, Ljusnarsberg 8632 kr (högst
i landet) och Danderyd 1068 kr (lägst i landet).
Statsbidraget är därmed den största enskilda satsning som staten gör inom skolan
för att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Beroende på att det årligen
sker fördelning utifrån ett socioekonomiskt index är det svårt att beräkna storleken
på de belopp som går att eftersöka framöver. För 2019 är bidragsramen för Orust
3 562 446 kr. På samma sätt som olika kommuner får olika stor tilldelning
uppmanas kommunerna att göra sina egna socioekonomiska bedöm-ningar inom
den egna kommunen.
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya
insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och
grundskolan.
Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven
och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också
huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen. En
förutsättning för att inte bli återbetalningsskyldig är att man kan påvisa att
personal har utökats i relation till bidraget. I annat fall blir kommunen
återbetalningsskyldig.

2019-02-18
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31.
Beslutet skickas till
Sektor lärande
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottets för lärandes beslut
Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Sektorschef ger information om inkommet beslut från Förvaltningsrätten:
Förvaltningsrättens dom/beslut av 2019-01-21 i ärende om överklagat beslut i
skolskjuts-ärende Dnr KS/2018:1183. Orust kommun har beslutat att inte bevilja
skolskjuts för elev som valt annan skola än den kommunen hänvisar till, enligt
Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har överklagat kommunens
beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Val av ledamöter till arbetsgrupp för Kulturplan 2019-2022
Dnr KS/2016:577
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Utse Roger Hansson (S), Martha Arnell (M) samt Kia Nordqvist (MP) till
ledamöter i den arbetsgrupp som ihop med berörda tjänstemän fortsatt ska
bereda ärendet Kulturplan 2019-2022.
2. Utse Roger Hansson (S) till sammankallande för arbetsgruppen.
Sammanfattning av ärendet
2014 gavs uppdrag att utarbeta en ny kulturplan för Orust kommun.
I kulturplanen beskrivs den politiska viljeinriktningen för att utveckla kulturen på
Orust. Den utgör även ett underlag för att strategiskt kunna följa upp
målsättningarna. Viljan är att bli en kommun där kulturen frodas mer, en kommun
där kulturen är en växtkraft som skapar livskvalitet och vara en plats där konst och
kultur genomsyrar hela samhället under livet alla skeden.
I dagsläget produceras mycket kultur med stort engagemang och för att kunna nå
ful potential måste kompetens och förutsättningar spetsas till ytterligare. I arbetet
med kulturplanen har fyra konkreta mål kunnat definieras: verka för en utbyggnad
av kulturhuset Kajutan till ett modernt scenkonsthus; verka för att utöka
Kulturskolans ekonomiska ram för att möta barn och ungas behov; verka för att
utöka barnkulturprogramverksamheten, samt verkaför att utveckla vår digitala
webbportal för kultur och arrangemang. Ansvaret för driften av vandringslederna
bör överföras till annan kommunal hemvist.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2019-01-16 § 9 att:
1. Återremittera ärendet för ytterligare beredning.
2. Tillsätta en arbetsgrupp bestående av både tjänstemän och förtroendevalda
som ska bereda ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar nu förslag till kommunstyrelsen gällande
vilka förtroendevalda som ska ingå i arbetsgruppen.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Bråkenhielm föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Utse Roger Hansson (S), Martha Arnell (M) samt Kia Nordqvist (MP) till
ledamöter i den arbetsgrupp som ihop med berörda tjänstemän fortsatt ska
bereda ärendet Kulturplan 2019-2022.
2. Utse Roger Hansson (S) till sammankallande för arbetsgruppen.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Kommunchef
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Anmälan av delegerade beslut
Dnr KS/2019:55
Sammanfattning av ärendet
Antal rekryterade – Kvartal 4 2018, HR-enheten.
KS/2019:55
Delegeringsbeslut gällande överenskommelse om platser för arbetsträning inom
jobb- och utvecklingsgarantin mellan Arbetsförmedlingen i Stenungsund och
Orust kommun 2019.
KS/2019:143
Anställningsavtal, lista numrerad 1-4, HR-enheten.
Beslut avseende begäran om utlämnande av allmän handling.
KS/2019:2
Lista med delegeringsbeslut för perioden 2019-01-01 – 2019-01-31,
kommunstyrelsen.
Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
– Sektor omsorg, sekretess:
-

Individ- och familjeomsorgen – Försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista för januari 2019.

-

Stöd och omsorg – LSS-insatser enligt lista för januari 2019.

-

Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista för januari 2019.

-

Ordförandebeslut anmäls för kännedom: KSUO 2019-02-12 § 1019 –
delad avgift för serviceinsatser.
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Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2019:135 KS/2019:135
Sammanfattning av ärendet
•

Samordningsförbundet Väst, protokoll från sammanträde 2019-01-18
Dnr KS/2019:135

•

Överförmyndarnämnden, protokoll från sammanträde 2019-01-30 med
uppföljning av interkontrollplan för 2018 samt verksamhetsplan för 2019.
Dnr KS/2019:166

2019-02-18
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Presentation av Arbetsmarknadsenhetens verksamheter
Dnr KS/2019:85
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Ordförandens information
Dnr KS/2019:13
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