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Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot

Ordinarie
S o Kerstin Gadde
S o Britt-Marie Andrén
Karlsson
S o Alexander Hutter
C o Lars Larsson
C o Maria Sörkvist
MP o Christer Hellekant
FO o Michael Relfsson
V o Rolf Sörvik
M o Hans Pettersson
M o Anders Arnell
L o Veronica Almroth
L o Ulf Sjölinder
SD o Magnus Ledbeck
Ersättare
S e Elsie-Marie Östling
S e Eva Skoglund
S e Catharina Bråkenhielm
C e Daniel Peterson
MP e Ulla Kedbäck
MP e Kristina Svensson
OP e Bengt Olsson
V e Anders Tenghede
M e Lisbeth Arff
M e Robert Larsson
L e Jan Gustavsson
KD e Kajsa-Karin Andersson
SD e Fredrik Stengavel
Summa

Tjänstgörand Ks § 262
e
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ks § 278
avst

Ja
X

Nej

avst

X
X

X
X
X
X

5

Ja

X

X

X
13

avst

X
X
X

X

Nej

X

X
X

X

Ja

X

X

Ja

Nej avst

Ks §

Nej

X
X
X
avst

Ja

Nej avst

X

X
8

X
7
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§ 250
Förvaltningens information
Dnr KS/2018:68
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef för lärande informerar om:
•

Lärarförbundets rankning där Orust kommun utsetts till Sveriges näst bästa
skolkommun.

Sektorschef för omsorg informerar om:
•

IVO.

•

Eventuell utbildning för ledamöter samt ersättare.

•

Pensionsavgång samt pågående rekrytering.

•

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Sektorschef för samhällsutveckling informerar om:
•

Orust kommun hamnar på delad andraplats, tillsammans med Kalmar, i
Ungdomens nykterhetsförbund rankning av Sveriges kommuner utifrån
inflytande samt bra fritidsaktiviteter för ungdomar.

•

Kultur i Väst samt Författarcentrum Väst har utsett Orust, Tjörn och Öckerö
till Författarnas bästa bibliotek 2018.

•

Föreningsveckan.

•

Varekils trafiksituation och pågående projektering.

•

ESBØ – Grön hamn.

Sektorschef för miljö- och bygg informerar om:
•

Möte med leverantör gällande e-tjänstplattform.

•

Upphandling.

•

Rekrytering av personal.

•

Delegationsordningen.

5

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2018-11-28

§ 251
Information om förslag till strukturbild Kustzon - mellankommunal
kustzonsplanering
Dnr KS/2017:757
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Under våren 2019 få en uppdaterad längre information av ärendet med
redovisning av synpunkter som inkommit under remissen.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionen har, sedan hösten 2016, bedrivit projektet Mellankommunal
kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.
Syftet med projektet är att etablera fördjupad samverkan mellan kommuner,
myndigheter och andra relevanta aktörer för en hållbar utveckling av kust- och
havsområdet i de åtta deltagande kustkommunerna.
2008 antog Göteborgsregionen Strukturbild för Göteborgsregionen med
överenskommelser om att ta gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar regional
struktur.
Målet med projektet är utarbeta en fördjupad strukturbild specifikt för kustzonen
med gemensamma överenskommelser för hur kustzonen ska utvecklas och
bevaras. Strukturbilden och överenskommelserna ska fungera som ett verktyg och
underlag för kommunernas arbete med översiktlig planering i sina respektive
kust- och havsområden.
Projektledningen vill nu göra en avstämning av det förslag till fördjupad
strukturbild inklusive gemensamma överenskommelser som kommer att gå ut på
remiss under våren. Projektledningen vill även stämma av hur kommunen ser på
den fortsatta samverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01
Förslag - Överenskommelse
Förslag – strukturbild
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Gadde (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att under våren 2019 få en
uppdaterad längre information av ärendet med redovisning av synpunkter som
inkommit under remissen.
Beslutet skickas till
Miljöstrateg
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§ 252
Information från Fyrbodals kommunalförbund
Dnr KS/2018:69
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör, teamchef för samhällsutveckling samt affärs- och miljöstrateg
från Fyrbodals kommunalförbund informerar om verksamheten:
•

Fyrbodals kommunalförbund – syfte och historik.

•

Organisation och politisk styrning.

•

Styrdokument och övergripande mål.

•

Arbetsgång för 2019, ”årshjulet”.

•

Fyra exempel på vad Fyrbodals kommunalförbund arbetar med just nu: bättre
företagsklimat i Fyrbodal, attraktiva medlemskommuner – offentliga miljöer
som konstform, affärsdriven miljöutveckling med utgångspunkt i
Fyrbodalsområdets resurser och styrkor samt tillväxtmedel.
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§ 253
Avslutande av uppdraget gällande översyn av sektor omsorgs administration
Dnr KS/2017:1077
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta uppdraget översyn av sektor omsorgs administration.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 togs en handlingsplan fram i syfte att minska kostnader inom
sektorns. En av punkterna var att göra en översyn av sektorns centrala
administration.
Under delar av 2017 samt under 2018 har sektorns administration arbetat med
flera vakanta tjänster. Det har gett ett överskott som kommit sektorn tillgodo.
Sektorn ser nu inte längre att det är möjligt med minskning utan behöver tillsätta
de vakanta tjänsterna.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-11-13 § 94 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att avsluta uppdraget översyn av sektor omsorgs administration.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 254
Översyn av den kommunala hälso- och sjukvården samt avslutande av
aktiviteten i sektor omsorgs handlingsplan avseende kostnadsminskning åren
2018-2020
Dnr KS/2017:1077
Kommunstyrelsens beslut
Lägga översynen av den kommunala hälso- och sjukvården, avseende bemanning
och uppdrag att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård, till handlingarna samt
avsluta aktiviteten i sektor omsorgs handlingsplan.
Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg fick i 2017 i uppdrag att upprätta en handlingsplan avseende
kostnadsminskningar för åren 2018, 2019 och 2020. En av aktiviteterna i den
handlingsplanen var att göra en översyn av den kommunala hälso- och sjukvården
avseende bemanning och uppdrag att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård i
kommunen.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-11-13 § 95 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att lägga översynen till handlingarna samt avsluta aktiviteten i sektor
omsorgs handlingsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 255
Avslutande av sektor omsorgs handlingsplan avseende kostnadsminskning
åren 2018-2020
Dnr KS/2017:1077
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta sektor omsorgs handlingsplan avseende kostnadsminskning åren
2018-2020.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2017 fick sektor Omsorg i uppdrag att ta fram en handlingsplan (se bilaga
1.) för att sänka sektorns kostnader. Handlingsplanen hade sitt ursprung i den
rapport(PWC) som lämnades våren 2017, och som pekade på områden där sektor
Omsorg borde kunna minska sina kostnader. Redan under hösten 2017 tog
handlingsplanen form samt att KSUO tog beslut om vissa besparingar som ej
skulle arbetas vidare med.
Sektorn har därefter arbetat med alla punkter på handlingsplanen och lämnar nu
bifogad redovisning. Sektorn föreslår därmed att handlingsplanen avslutas. I och
med budget 2019-2021 beslutas nya områden för kostnadsminskning.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-11-13 § 96 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att avsluta sektor omsorgs handlingsplan avseende kostnadsminskning
åren 2018-2020.
Beslutsunderlag
Handlingsplan avseende kostnadsminskning åren 2018-2020 daterad 2017-05-23
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Ekonomienheten
Kommunchef
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§ 256
Fastställande av sammanträdesplan 2019
Dnr KS/2018:1357
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslag till sammanträdesplan 2019 daterad 2018-10-15 med ändringar enligt
följande:
•

Den 12 februari 2019 tillkommer det ett sammanträde för sociala
myndighetsnämnden.

•

I augusti 2019 flyttas sammanträdet för omsorgsutskottet fram från 12 augusti
till 15 augusti.

•

I oktober 2019 flyttas sammanträdena för samtliga utskott samt sociala
myndighetsnämnden fram en vecka.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan för
sammanträdestider avseende 2019 daterad 2018-10-15. Årsplanen utgår från
kommunfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15
Förslag till sammanträdesplan 2019 daterad 2018-10-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
sammanträdesplan 2019 daterad 2018-10-15 med ändringar enligt följande:
•

Den 12 februari 2019 tillkommer det ett sammanträde för sociala
myndighetsnämnden.

•

I augusti 2019 flyttas sammanträdet för omsorgsutskottet fram från 12 augusti
till 15 augusti.

•

I oktober 2019 flyttas sammanträdena för samtliga utskott samt sociala
myndighetsnämnden fram en vecka för att bättre följa kommunstyrelsens
arbetsgång.
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Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för lärande
Utskottet för omsorg
Kommunstyrelsen
Sektor Miljö och bygg
Sektor Samhällsutveckling
Sektor Lärande
Sektor Omsorg
Sektor Ledning och verksamhetsstöd
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§ 257
Prognosrapport till och med oktober 2018
Dnr KS/2018:303
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna prognosrapporten per oktober 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en ekonomisk prognosrapport
per oktober för helåret 2018.
Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat på +43,7 mkr. Det budgeterade
resultatet är positivt och uppgår till +33,6 mkr varför prognosen innebär en positiv
avvikelse mot budget med +10,1 mkr. De största avvikelserna finns inom
omsorgen där årets prognosticerade underskott beräknas till -23,9 mkr.
Samhällsutveckling prognosticerar ett överskott på +14,4 mkr, på grund av
försäljning av tomt i Tuvesvik.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 § 114 att föreslå
kommunstyrelsens att godkänna prognosrapporten per oktober 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13
Bilaga prognosrapport oktober, daterad 2018-11-13
Beslutet skickas till
Sektorschefer
Ekonomienheten
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§ 258
Information om underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd
Dnr KS/2012:1748
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschef informerar om underhållsplaner för kommunens fastigheter.
Hittills är 95 procent av kommunens fastighetsbestånd inventerat och troligtvis
kommer full inventering att nås före 2019.
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§ 259
Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark
Dnr KS/2018:708
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark,
daterad 2018-10-25.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen saknar idag riktlinjer för hur upplåtelser, förvärv och försäljning av
mark bör hanteras. Genom uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget för
2017, fick Sektor Samhällsutveckling i uppdrag att ta fram styrdokument för
mark- och exploateringsverksamheten i syfte att ge tydligare inriktning för
prioriteringar. Förvaltningen har tidigare tagit fram styrdokumenten riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader samt riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal. Sektor Samhällsutveckling har nu tagit fram föreslagna
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 § 109 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och
försäljning av mark,
daterad 2018-10-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-25
Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark, daterad 2018-10-25
Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
OKFS
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§ 260
Motion om hantering gällande båtplatskö
Dnr KS/2018:1204
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad
2018-10-09.
Sammanfattning av ärendet
Catharina Bråkenhielm (S) föreslår i motion daterad 2018-08-27
kommunfullmäktige beslutar att en översyn av hanteringen av regler för båtplatser
i Orust kommun gällande informationen och köavgifterna, bör göras.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-10-03 § 101 att ge förvaltningen
i uppdrag att göra en total översyn av regelverken för gästhamnarna samt för de
fasta båtplatserna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-11-07 § 121 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till
förvaltningens skrivelse daterad 2018-10-09
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-09
Motion daterad 2018-08-28
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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§ 261
Utredning av kulturskolans framtida verksamhet
Dnr KS/2018:1394
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att ta fram en bred utredning gällande konsekvenser i
kulturskolans verksamhet (utbud, kvalitet och budget) av att
instrumentalundervisning fr.o.m. terminsstart 2019 ska förläggas helt utanför
skoltid.
2. I utredningen ska det presenteras lösningar på eventuella negativa
konsekvenser i kulturskolans verksamhet till följd av att
instrumentalundervisning fr.o.m. terminsstart 2019 ska förläggas helt utanför
skoltid.
3. Utredningen ska vara färdigställd senast vid ingången av mars månad 2019.
Sammanfattning av ärendet
Inför skolåret 2019/2020 ändras de organisatoriska förutsättningarna för Orust
kulturskola i och med att instrumentalundervisning inte längre kommer att kunna
ske på skoltid ute i skolorna. En utredning behöver göras där konsekvenser
genomlyses och åtgärder listas utifrån att kommunfullmäktiges beslutade mål, den
nationella kulturskolestrategin och FNs barnkonvention är gällande ledstjärnor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 § 108 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
1. Uppdra till förvaltningen att ta fram en bred utredning gällande konsekvenser i
kulturskolans verksamhet (utbud, kvalitet och budget) av att
instrumentalundervisning fr.o.m. terminsstart 2019 ska förläggas helt utanför
skoltid.
2. I utredningen ska det presenteras lösningar på eventuella negativa
konsekvenser i kulturskolans verksamhet till följd av att
instrumentalundervisning fr.o.m. terminsstart 2019 ska förläggas helt utanför
skoltid.
3. Utredningen ska vara färdigställd senast vid ingången av mars månad 2019.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24

Beslutet skickas till
Kulturskolans rektor
Kultur- och bibliotekschef
Sektorschef Lärande
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§ 262
Stöd till drift av snabbladdare för elfordon
Dnr KS/2018:1361
Kommunstyrelsens beslut
Att ej bevilja föreningen Orust Kretsloppsakademi finansiellt stöd för driften av
snabbladdare för elfordon.
Reservationer och särskilda uttalanden
Christer Hellekant (MP), Daniel Peterson (C), Maria Sörkvist (C) samt Rolf
Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Orust Kretsloppsakademi har under 2017 och 2018 i ett projekt byggt
ut en infrastruktur för laddning av elfordon på Orust. Snabbladdare har etablerats
på fem platser i kommunen; Henån, Ellös, Svanesund, Varekil och Mollösund.
Projektet har till 75 % finansierats genom projektmedel från Klimatklivet
(Naturvårdsverket), samt i övrigt av Orust Sparbank, Västra Orust Energitjänst,
med flera företag.
För att finansiera den fortsatta driften av dessa snabbladdare söker föreningen stöd
från Orust kommun. Föreningen uppskattar den årliga driftskostnaden till 100 –
120 tkr. Det nu ansökta stödet avser år 2018 och inte den framtida driften. Strax
innan sommaren etablerade man också en betallösning för de som laddar; EV
Cloud, som drivs av Cloudcharge i Göteborg. Föreningen bedömer dock att detta
sannolikt endast täcker en mindre del av kostnaderna då det fortfarande ska vara
attraktivt att ladda samt att införskaffa elfordon.
Även den kommunala elfordonsparken ges möjlighet att använda laddarna vilket
föreningen anser vara ytterligare incitament för ett kommunalt stöd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 § 116 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
Bevilja föreningen Orust Kretsloppsakademi 50 000 kronor i stöd för drift av
laddare för elfordon samt att kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-23
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Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Hellekant (MP), Maria Sörkvist (C), Daniel Peterson (C) samt Rolf
Sörvik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag.
Veronica Almroth (L), med instämmande av Hans Pettersson (M), Fredrik
Stengavel (SD) samt Britt-Marie Andrén Karlsson (S), yrkar avslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskott förslag.
Nej-röst för Veronica Almroths (L) förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för kommunstyrelsens arbetsutskott förslag och 8 nej-röster för
Veronica Almroths (L) förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Veronica
Almroths förslag. Hur var och en har röstat framgår av separat
omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Orust Kretsloppsakademi
Ekonomichefen
Kommunchefen

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 263
Val av borgerlig begravningsförrättare
Dnr KS/2018:1431
Kommunstyrelsens beslut
Utse Kia Nordqvist (MP), Henån, till borgerlig begravningsförrättare.
Sammanfattning av ärendet
I mail daterat 2018-10-09 ansöker Kia Nordqvist (MP), Henån, om att bli utsedd
till borgerlig begravningsförrättare. Kia Nordqvist är utbildad
begravningsrådgivare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att utse Kia Nordqvist (MP), Henån, till borgerlig
begravningsförrättare.
Beslutsunderlag
Mail daterat 2018-10-09
Beslutet skickas till
Sökande
Troman

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 264
Förslag till borgerlig vigselförrättare
Dnr KS/2018:1432
Kommunstyrelsens beslut
Till Länsstyrelsen föreslå Kia Nordqvist (MP), Henån, som borgerlig
vigselförrättare.
Sammanfattning av ärendet
I mail daterat 2018-10-09 samt 2018-10-10 ansöker Kia Nordqvist, Henån, om att
från kommunens sida till Länsstyrelsen bli föreslagen som borgerlig
vigselförrättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 § 118 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att till Länsstyrelsen föreslå Kia Nordqvist (MP),
Henån, som borgerlig vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Mail daterat 2018-10-09 samt 2018-10-10
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Sökande
Troman

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 265
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen - Riktlinjer
Dnr KS/2018:1399
Kommunstyrelsens beslut
Styrdokumentet ”Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen –
Riktlinjer” antas att gälla för samtliga verksamheter i Orust kommun och för all
form av personuppgiftsbehandling som omfattas av dataskyddslagstiftningen.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen har ersatt tidigare Personuppgiftslagen (PuL) och ska
skydda enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det
fria flödet av sådana uppgifter inom EU och EES.
Dataskyddsförordningen ställer krav på tydliga styrdokument som visar hur vi
arbetar för att uppfylla de krav som ställs i förordningen. Det saknas idag
styrdokument inom detta område.
Av kommunchef, tillsatt projektledare, har i samverkan med samordnare arbetat
med implementeringen av dataskyddsförordningen. Nu aktuella riktlinjer för
beslut är en del i detta arbete.
Riktlinjerna definierar organisation, roller och ansvarsområden som ska finnas i
Orust kommun för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen med kompletterande dataskyddslag.
Riktlinjerna innefattar även krav på kompletterande stödjande och styrande
dokument, verksamhetsspecifika rutiner och information på intranätet och
kommunens hemsida.
Riktlinjerna gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i Orust kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 § 119 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att styrdokumentet ”Behandling av personuppgifter
enligt dataskyddslagstiftningen – Riktlinjer” antas att gälla för samtliga
verksamheter i Orust kommun och för all form av personuppgiftsbehandling som
omfattas av dataskyddslagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25

Orust kommun

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Miljö och Byggnadsnämnden
Marie Mattsson
Kommunchef
Sektorchef
Orust kommuns författningssamling
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Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 266
Tillsynsplan enligt Alkohollagen, Tobakslagen, Lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Dnr KS/2018:1342
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna ny tillsynsplan med tillägg E-cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. Tillsyn ska ske enligt tillsynsplan.
Sammanfattning av ärendet
Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i Alkohollagen) 9 kapitel ger
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva tillsyn över försäljning av alkoholdrycker.
Med alkohol menas en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen enligt
alkohollagens 9 kapitel 2§. Syftet med att alla kommuner ska upprätta en
tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att tillsynsverksamheten fungerar på
ett effektivt sätt över hela landet.
Tillsyn ska ske även på de ställen som säljer tobaksvaror och/eller e-cigaretter och
påfyllningsbehållare enligt Tobakslagen (1993:581) 19§ och Lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare (SFS 2017:425) §24-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 § 120 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna ny tillsynsplan med tillägg E-cigaretter
och påfyllningsbehållare samt att tillsyn ska ske enligt tillsynsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-08
Tillsynsplan daterad 2018-10-08

Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27

2018-11-28

§ 267
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2018)
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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
Sektor Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
På sammanträdet för utskottet för lärande 2018-11-12 § 93 gav sektorschef Henrik
Lindh information och redovisning av inkomna rapporter samt utredningar
gällande diskriminering/kränkande behandling (samtliga 5 rapporter avsåg Ellös
skola). Utskottet för lärande beslutade då att överlämna informationen till
kommunstyrelsens för kännedom.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 268
Beslut om uppdraget skolchef
Dnr KS/2018:1421
Kommunstyrelsens beslut
Utse Sektorschef Lärande till skolchef enligt Skollagen kap 2 § 8a.
Sammanfattning av ärendet
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska
biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen
följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer
för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående
huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla
skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter
som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i
lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen.
Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar,
men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen
(2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår
även det systematiska kvalitetsarbetet.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället
inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en markering
om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som ska
se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa
författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är ytterst
ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med resurser
för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildningen inom
skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan
alltid på huvudmannen.
Ovanstående är Skolverkets sammanfattning utifrån lagändringen och proposition
2017/18:182.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för lärande beslutade 2018-11-12 § 87 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att utse Sektorschef Lärande till skolchef enligt Skollagen kap 2 § 8a.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-30

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 269
Redovisning av sektor lärandes internkontroll 2018
Dnr KS/2017:1884
Kommunstyrelsens beslut
1. Bordlägga ärendet i avvaktan på att samtliga sektorers återrapportering av
internkontroll 2018 sammanställts.
2. När samtliga sektorers återrapportering sammanställts ska en samlad
redovisning av internkontroll 2018 göras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och
samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar
för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov.
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall
förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:
•

Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.

•

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

Sektor lärandets internkontrollplan för 2018 innehåller 4 stycken kontrollpunkter.
Genomförda granskningar:
• Uppvisande av utdrag ur belastningsregister vid anställning/vikarier
• Att antagna riktlinjer och/eller rutiner är implementerade i verksamheten.
• Barnomsorg inom 4 månader i lagstadgad verksamhet.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31

2018-11-28

Ej genomförda granskningar:
• Enheterna har lämnat komplett kvalitetsrapport.
Vid kontroll av uppvisande av utdrag ur belastningsregister vid
anställning/vikarier, genomfördes
7 stycken slumpmässiga stickprov, varav 2 tillsvidareanställda. Resultat av
internkontrollspunkten visar inga brister och inga åtgärder behöver vidtas.
Vid kontroll av att antagna riktlinjer och/eller rutiner är implementerade i
verksamheten, genom-fördes tre stickprov. Resultatet av kontrollen visar i
huvudsak inga brister. Närvarorutinen är känd, men viss mindre avvikelse finns
hur man gör uppföljningen gällande antal tillfällen/procent frånvaro.
Uppföljningen visar att verksamheterna har god kontroll och uppföljning gällande
elevers frånvaro. Information ges till nya medarbetare vid anställning, samt
årligen på arbetsplatsträffar så att den efterlevs i sin helhet.
Kontrollen av erbjudande av barnomsorg inom 4 månader i lagstadgad
verksamhet, utgörs av underlag från barnomsorgsadministratör. Resultatet visar
på en mindre avvikelse. Tiden kan gå över 4 månader på grund av tidpunkten för
när inskolning kan genomföras, vilket beror på när föräldrarna ställer sig i kö och
när man önskar plats. Platsen finns, men inskolning under semestertider juni och
juli, samt kring jul och nyårshelgerna förekommer inte. Om inskolningen ska
kunna ske under semesterperioder måste bemanning utökas, vilket medför ökade
kostnader. Inga åtgärder planerade.
Kontrollen som gäller ”Enheterna har lämnat komplett kvalitetsrapport”, har inte
genomförts med anledning av att kontroll genomförs i december månad enligt
plan.
Utskottet för lärande beslutade 2018-11-12 § 83 att föreslå kommunstyrelsen att
godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2018 års
Internkontrollplan för sektor lärande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-29

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Gadde (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga ärendet i
avvaktan på att samtliga sektorers återrapportering av internkontroll 2018
sammanställts och när så har skett ska en samlad redovisning av internkontroll
2018 göras till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Controller
Sektor lärande

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 270
Beslut om fortsatt samverkansforskning med Högskolan Väst
Dnr KS/2016:1636
Kommunstyrelsens beslut
1. Ställa sig bakom sektor Lärandes fortsatta samverkansforskning med
Högskolan Väst för att öka måluppfyllelsen inom grundskolan.
2. Att använda medel ur statsbidraget ”Likvärdig skola” för genomförandet.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 och 2018 har samverkansforskning genomförts tillsammans med
Högskolan Väst under beteckningen ”Hitta drivet- genusmönster och
studiemotivation i grundskolan”. Bakgrunden var de stora skillnaderna i pojkar
och flickors studie-resultat men under implementeringen av forskningssamverkan
beslutades att fokusera på variationer i studiemotivation oavsett könstillhörighet.
Under nästan två år har projektet nu pågått och en slutrapport kommer under
början av 2019. Det som nu står klart är att det haft stor betydelse att titta på vad
som är specifikt på Orust och att forskningen sker direkt inom vår verksamhet.
Det har skapat ett intresse och engagemang som annars hade varit svårt att
åstadkomma. I den slutrapport som kommer att presenteras finns flera
utvecklingsområden som skolorna behöver arbeta med för att åstadkomma den
förändring som är nödvändig, det vill säga att skapa bättre förutsättningar för alla
elever att nå goda skolresultat.
Högskolan Väst erbjuder nu fortsatt samverkansforskning där resultatet från de
två första åren ska användas i en form som kallas ”Förändringslaboratorium”.
Under ett och ett halvt år kommer samtliga skolor delta för att de lärdomar som
kommit fram ska kunna omsättas i praktiken. Kostnaden fördelas så att Högskolan
Väst står för två tredjedelar och Orust kommun för en tredjedel. För Orust
kommun innebär det sammanlagt 410 Tkr, fördelat på två budgetår. Kostnaden
kan att tas ur statsbidraget ”Likvärdig skola”.
Utskottet för lärande beslutade 2018-11-12 § 89 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att ställa sig bakom sektor Lärandes fortsatta samverkansforskning med
Högskolan Väst för att öka måluppfyllelsen inom grundskolan och att använda
medel ur statsbidraget ”Likvärdig skola” för genomförandet.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31
Beslutet skickas till
Sektor lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34

2018-11-28

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 271
Köp av fastighet Henån 1: 91
Dnr KS/2018:1239
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna köp av Henån 1:91 med total köpeskilling om 125 000 kronor inom
beslutad investeringsram för strategiska markinköp (KF 2018-03-08 § 32).
Sammanfattning av ärendet
Planläggning för flerbostadshus på Åvägen pågår där bostäder förläggs på mark
som idag utgör parkeringsplatser, vilket innebär att ett behov av parkeringsplatser
kommer att uppstå. Samtidigt har etableringen av vårdcentral mm. på
Kaprifolvägen skapat ett utökat behov av parkeringsplatser i området.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2018-11-07 § 123 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna köp av Henån 1:91 med total köpeskilling
om 125 000 kronor inom beslutad investeringsram för strategiska markinköp (KF
2018-03-08 § 32).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
Köpekontrakt för Henån 1:91
Beslutet skickas till
Plan-, mark- och exploatering

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 272
Antagande av riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och
omsorg
Dnr KS/2018:1451
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg – Riktlinjer,
daterad 2018-11-06.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg togs fram
2006, riktlinjerna är ett dokument som förklarar hur de olika avgifterna räknas
fram, vem som ska betala samt vilka nivåer på avgifter som finns. Sedan 2006 har
justeringar i riktlinjerna gjorts men dokumentet hänvisar fortfarande till dåvarande
Sociala omsorgsnämndens diarium ”SON” vilket inte längre är aktuellt. En
översyn samt en enklare uppdatering av riktlinjerna har gjorts av sektor omsorgs
administration hösten 2018. Sektorn föreslår nu Kommunstyrelsen besluta om att
godkänna riktlinjerna för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-11-13 § 98 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att godkänna Avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg –
Riktlinjer, daterad 2018-11-06.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06
Avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg – Riktlinjer, daterad
2018-11-06.
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 273
Strategisk lokalplanering sektor omsorg 2018-2028
Dnr KS/2018:1318
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Strategisk Lokalplanering 2018-2028 för sektor omsorg, daterad 201808-25.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för omsorg beslutade 2018-10-09 § 80 att bordlägga ärendet till
utskottssammanträdet
2018-11-13 då utskottet önskade en muntlig redovisning av planen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-28 § 96 att godkänna Omsorgs strategiska
lokalförsörjningsplan för åren 2014-2021. Lokalförsörjningsplanen är ett
dokument som beskriver sektorns behov av platser och lokaler inom de olika
verksamhetsområdena. Syftet med planen är att bidra till att skapa möjligheter för
en kostnadseffektiv lokalanvändning och god lokalhushållning. Sektorns
verksamhetsområden är vård och omsorg, stöd och omsorg samt individ- och
familjeomsorg. Nämnden ansvarar för fullgörande av kvalitet, uppföljning och
utvärdering inom respektive ansvarsområde.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-11-13 § 88 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att godkänna Strategisk Lokalplanering 2018-2028 för sektor omsorg,
daterad 2018-08-25.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01
Strategisk Lokalplanering Sektor omsorg 2018-2028, daterad 2018-08-25.
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 274
Antagande av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020
Dnr KS/2018:1405
Kommunstyrelsens beslut
Anta Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020.
Sammanfattning av ärendet
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll
specificeras i årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En
särskild del i överenskommelsen ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete
mellan regionen och länets 49 kommuner, varför Handlingsplan för psykisk hälsa
Västra Götaland 2018-2020 tillkommit.
Ett länsgemensamt arbete mellan ovanstående huvudmän har pågått sedan 2016
för att ta fram en gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa, som nu
färdigställts. Handlingsplanen är gemensam för Västra Götalandsregionen, de 49
kommunerna och NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg). I
handlingsplanen finns fem fokusområden som ett antal mål formulerats kring:
Förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och
organisation.
Västkoms styrelse beslutade den 14 november 2017 att ställa sig bakom
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Fyrbodals kommunförbund
rekommenderade via ett utskick den 25 oktober 2018 sina medlemskommuner att
anta handlingsplanen.
Utskottet för omsorg beslutade 2018-11-13 § 93 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att anta Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020
Rekommendation från Fyrbodals kommunförbund om antagande av
handlingsplanen
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25
Beslutet skickas till
Sektorschef Omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 275
Anmälan av delegerade beslut
Dnr KS/2018:66
Kommunstyrelsens beslut
Lägga anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
•

Ordförandebeslut kommunstyrelsen: Yttrande över förslag till strategisk plan
för Position Väst
Dnr KS/2018: 1457

•

Delegeringsbeslut för perioden 2018-09-01 – 2018-09-30, kommunstyrelsen.

•

Delegeringsbeslut för perioden 2018-10-01 – 2018-10-31, kommunstyrelsen.

•

Delegeringsbeslut riksfärdtjänst för perioden 2018-08-01-2018-08-31
samt 2018-10-01-2018-10-31
Dnr KS/2018:206

•

Delegeringsbeslut färdtjänst för perioden 2018-08-01-2018-08-31, 2018-0901-2018-09-30 samt 2018-10-01-2018-10-31.
Dnr KS/2018:207

•

Delegeringsbeslut enligt lista numrerad 782-844, personalenheten.

•

Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens
delegeringsordning 2014-01-30 – sektor omsorg – sekretess:
-

Individ- och familjeomsorgen – Försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista för oktober 2018.

-

Stöd och omsorg – LSS-insatser enligt lista för oktober 2018.

-

Vård och omsorg – korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista för oktober 2018.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

-
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Anmälan av delegationsbeslut enligt Lex Sarah:
KSUO 2018-11-13 § 89 – VOS/2018:106
KSUO 2018-11-13 § 89 – VOS/2018:111

-

Ordförandebeslut anmäls för kännedom:
KSUO: 2018-11-13 § 1252 – Delad avgift för serviceinsatser
KSUO 2018-11-13 § 1255 – Placering enligt 11§ LVU
KSUO 2018-11-13 § 1256 – Placering enligt 11 § LVU
KSUO 2018-11-13 § 1255 – Begäran om handräckning enligt 3 § LVU

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 276
Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:1466, KS/2018:1470, KS/2018:1471, KS/2018:1493, KS/2018:165
Kommunstyrelsens beslut
Lägga anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från Överförmyndarnämnden 2018-10-24.
Dnr KS/2018:165
Entledigande från uppdraget att vara borgerlig vigselförrättare, beslut från
Länsstyrelsen daterat 2018-10-11. Se pärmen för delegationsbeslut KS.
Dnr KS/2018:1466
Förordnande som borgerlig vigselförrättare, beslut från Länsstyrelsen daterat
2018-10-31.
Dnr KS/2018:1493
Protokoll från regionfullmäktige 2018-10-23, § 199: sammanträdestider för
regionfullmäktige återstoden av 2018 och för helåret 2019.
Dnr KS/2018:1471
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-juni 2018, Fyrbodals
kommunalförbund.
Dnr KS/2018:1470

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 277
Information om svar till kommunrevisionen gällande budgetunderskottet för
sektor omsorg
Dnr KS/2018:1374
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna samt översända svar daterat 2018-11-02 till
kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har i skrivelse daterad 2018-10-10 bett om en redogörelse för
vilka åtgärder kommunstyrelsen planerar att vidta gällande sektor omsorgs
prognostiserade underskott för 2018. Ett svar, daterat 2018-11-02, till
kommunrevisionen har sammanställts. I svaret till kommunrevisionen konstateras
det bland annat att ”Underskottet för sektor omsorg under 2018 har accepterats av
kommunstyrelsen och kommer att avskrivas utan krav på att sektor omsorg ska
återställa det negativa resultatet”. I svaret framgår det även att kommunstyrelsen
inväntar en uppdaterad handlingsplan för sektor omsorg, vilken ska färdigställas
under det fjärde kvartalet 2018, samt att denna sedermera kommer att tas upp till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Sektor omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 278
Ändring i kommunens nämndsorganisation
Dnr KS/2018:1692
Kommunstyrelsens beslut
Inte handlägga ärendet under aktuellt sammanträde för kommunstyrelsen
2018-11-28.
Sammanfattning av ärendet
Frågan har lyfts om demokratiberedningen ska finnas kvar i kommunens
nämndsorganisation.
Förslag på beslut på sammanträdet
Anders Arnell (M) yrkar på att frågan om kommunens nämndsorganisation
behandlas under aktuellt sammanträde för kommunstyrelsen 2018-11-28. Anders
Arnell (M) har förberett följande förslag till beslut som han önskar att
kommunstyrelsen tar ställning till:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Låta fullmäktigeberedningen ”demokratiberedningen” utgå ur kommunens
nämndsorganisation.
Kerstin Gadde (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att inte ta upp ärendet för
handläggning under dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat att inte ta upp ärendet för handläggning under dagens sammanträde.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Kerstin Gaddes (S) förslag.
Nej-röst för Anders Arnells förslag.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Kerstin Gaddes förslag och 6 nej-röster för Anders Arnells
förslag beslutar kommunstyrelsen att inte handlägga ärendet under aktuellt
sammanträde för kommunstyrelsen 2018-11-28. Hur var och en har röstat framgår
av separat omröstningsprotokoll.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 279
Ordförandes information
Dnr KS/2018:71
Kommunstyrelsens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om Västtrafik och förändrad
zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 280
Personärenden 2018- kommunstyrelsen
Dnr KS/2018:105
Ärenden och beslut med särskilt protokoll med paragrafer 1007-1011.

