2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1

KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Plats och tid

Högholmen 2019-03-13 08:15-

Beslutande

Ledamöter
Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Anders Arnell (M)
Lars Larsson (C)
Kia Nordqvist (MP)

Ersättare
Alexander Hutter (S)
Håkan Bengtsson (M)
Mikael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Rolf Sörvik (V)

Utses att justera

Justeringens

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån

plats och tid

Måndag 18 mars klockan 14:30
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Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Möte med Orustbostäder

KS/2019:278

Börje Olsson
Lisbeth Tilly
Martin Hellgren
Maths Gustavsson
Sten Inge Kedbäck
Kl.08:15-08:55

2.

Information om prognosrapport februari
2019

KS/2019:290

Per Einarsson
Kl. 08:55-09:10

3.

Information om projektstatus avseende
pågående investeringsprojekt inom sektor
samhällsutveckling

KS/2019:85

Lena Tegenfeldt
Kl. 09:10-09:25

4.

Information om fastighetsreglering avseende
Röra-Äng 2:1 och 2:2

KS/2019:85

Lena Tegenfeldt
Nina Hansson
Erik Ysander
Kl.10:00- 10:15

5.

Information om Hogens industriområde

KS/2018:1276

Lena Tegenfeldt
Rickard Karlsson
Kl. 10:15-10:35

6.

Vakansprövning

KS/2019:241

Ann-Katrin Otinder
Kl. 10:35-11:00

7.

Antagande av Arbetsmiljö- och
personalbokslut 2018

KS/2019:275

Ann-Katrin Otinder
Kl. 11:00-11:15

8.

Information om utredning avseende Orust
kulturskola

KS/2018:1394

Lena Tegenfeldt
Carl-Göran Strutz
Konsult
Kl. 11:15-11:35

9.

Medborgarförslag om införande av epetitioner istället för medborgarförslag

KS/2017:92
*Till KF*

10.

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019

KS/2019:168
*Till KF*
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Ärende

Dnr

11.

Redovisning av obesvarade motioner 2019

KS/2019:167
*Till KF*

12.

Antagande av styrdokument Krisberedskap
och civilt försvar 2019 samt upphävande av
handlingsprogram Trygghet och säkerhet
samt Delprogram krisberedskap

KS/2019:282
*Till KF*

13.

Planering för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare

KS/2019:291

14.

Ställningstagande till Ålgårds kvarns framtid KS/2016:980

15.

Gemensam fastighetsförvaltning och
vaktmästeritjänster inom den kommunala
organisationen

KS/2019:85

16.

Situationen gällande specialkost

KS/2019:85

17.

Kommunchefens information

KS/2019:30

18.

Utskottens information

KS/2019:31

19.

Ordförandens information

KS/2019:13

ORUST KOMMUN
Catharina Bråkenhielm

Maja-Liisa Odelius

Ordförande

Sekreterare

Föredragande
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Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot

Tjänstgörande
KSAU §

Ordinarie
S
S
M
C
MP
S
M
FO
L
V

Catharina Bråkenhielm
Britt-Marie Andrén
Karlsson
Anders Arnell
Lars Larsson
Kia Nordqvist
Ersättare
Alexander Hutter
Håkan Bengtsson
Mikael Relfsson
Veronica Almroth
Rolf Sörvik
Summa

KSAU §

KSAU §

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst
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Möte med Orustbostäder
Dnr KS/2019:278
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att nyanlända och de som av sociala skäl behöver stöd,
ska kunna erhålla boende. Orustbostäder har uppdraget att som allmännyttigt
bostadsbolag tillhandahålla lägenheter på Orust.
Syftet med mötet är att diskutera läget på bostadsmarknaden och hur samarbetet
kommunen och Orustbostäder kunna fungera effektivt.

5

2019-03-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om prognosrapport februari 2019
Dnr KS/2019:290
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Information om projektstatus avseende pågående investeringsprojekt inom
sektor samhällsutveckling
Dnr KS/2019:85
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Information om fastighetsreglering avseende Röra-Äng 2:1 och 2:2
Dnr KS/2019:85
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Information om Hogens industriområde
Dnr KS/2018:1276
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Vakansprövning
Dnr KS/2019:241
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 22 att 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.
Under aktuellt sammanträde ska 6 tjänster vakansprövas: driftstekniker
avloppsreningsverk, nätverkstekniker, VA-reparatör, vikariat för livsmedels- och
hälsoskyddsinspektör, miljöinspektör samt vikariat för miljöinspektör.
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Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2018
Dnr KS/2019:275
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta Arbetsmiljö- och personalbokslut 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har i uppdrag att årligen göra en
sammanfattning av föregående års arbetsmiljö i form av ett bokslut. Syftet är att
säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är
ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2018
Beslutet skickas till
HR enheten
Administrativa enheten
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Information om utredning avseende Orust kulturskola
Dnr KS/2018:1394
Sammanfattning av ärendet
Inför skolåret 2019/2020 ändras de organisatoriska förutsättningarna för Orust
kulturskola med anledning av att instrumentalundervisning inte längre kommer att
kunna ske på skoltid ute i skolorna. Anledningen till detta är att juridisk
vägledning från Skolverket samt exemplifierande förlägganden visat på att det inte
är tillåtet att elever går från ordinarie skollektion för att delta i
instrumentalundervisning.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 § 261 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.
Sektorschefer för samhällsutveckling samt lärande och konsult lämnar information
om det pågående utredningsarbetet.
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Medborgarförslag om införande av e-petitioner istället för medborgarförslag
Dnr KS/2017:92
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag daterat 2017-01-12,föreslås att kommunen istället för
medborgarförslag inför så kallade e-petitioner.

Beslutsunderlag
Utredning daterad 2019-03-01
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
Dnr KS/2019:168
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga redovisningen av ännu ej besvarade medborgarförslag till
handlingarna.
2. Följande medborgarförslag avskrivs från ytterligare beredning, och kan
därigenom avslutas:
-

KS/2013:701, Medborgarförslag om redovisning av markexploatering i
Hällevik. Medborgarförslaget har diskuterats inom KLG (kommunchefens
ledningsgrupp) och har bedömts vara inaktuellt.

Sammanfattning av ärendet
I Kommunallagen kap 8 § 1 står det att den som är folkbokförd i kommunen får,
om kommunfullmäktige beslutat det, väcka ärenden i kommunfullmäktige i form
av medborgarförslag. I Orust kommun finns den möjligheten.
Enligt kommunallagen kap 5 § 34 ska medborgarförslag, om möjligt, beredas på
ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Kommunallagen fastslår även i kap 5 § 34 att
kommunfullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ett ärende som väckts genom medborgarförslag (2017:725).
Oavsett om kommunstyrelsen eller annan nämnd ska bereda eller besluta i ett
ärende som väckts genom medborgarförslag, så finns det en skyldighet att årligen
rapportera till kommunfullmäktige gällande:
1. Om beslut har fattats i ett ärende väckt genom medborgarförslag.
2. Om ett ärende väckt genom medborgarförslag inte kunnat avgöras inom
den av Kommunallagen fastställda tiden (ett år). Det ska då redovisas till
kommunfullmäktige vad som har kommit fram vid beredningen.
Fullmäktige har då möjligheten att avskriva medborgarförslaget från vidare
handläggning.
(Kommunallagen 5 kap 35, 6 kap § 34, 2017:725).
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
medborgarförslag, daterad 2019-02-25. Observera att alla medborgarförslag som
framgår av redovisningen inte har passerat den fastställda längsta beredningstiden
på ett år.
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Under 2018 har fyra medborgarförslag besvarats, varav ett haft beredningstid på
längre än ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-01
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019, daterad 2019-02-25

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Redovisning av obesvarade motioner 2019
Dnr KS/2019:167
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lägga redovisningen av ännu ej besvarade motioner till handlingarna.
2. Följande motion avskrivs från ytterligare beredning, och kan därigenom
avslutas:
-

KS/2018:703 Motion om förändrad politisk organisation, med hänvisning
till att en ny mandatperiod har påbörjats och det föreligger ett uppdrag att
se över den politiska organisationen i budgetdokumentet som antogs i KF §
129 2018-11-08, därmed är motionen inaktuell.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
enligt arbetsordningen göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i
april.
Som underlag finns en sammanställning från förvaltningen över ännu ej besvarade
motioner, daterad 2019-02-25. Observera att alla motioner som framgår av
redovisningen inte har passerat den fastställda längsta beredningstiden på ett år.
Under 2018 har åtta motioner besvarats, varav två haft beredningstid på längre än
ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07
Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2019-02-25.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Antagande av styrdokument Krisberedskap och civilt försvar 2019 samt
upphävande av handlingsprogram Trygghet och säkerhet samt Delprogram
krisberedskap
Dnr KS/2019:282
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta Ledningsplan POSOM.
2. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-12-16 § 314 att fastställa
delprogram krisberedskap.
Kommunfullmäktige beslutar att:
3. Anta styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019.
4. Anta Ledningsplan Krisberedskap.
5. Upphäva kommunfullmäktige beslut 2015-12-10 § 163 att fastställa
handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 163 att fastställa handlingsprogram
Trygghet och säkerhet 2015-2018.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-16 § 314 att fastställa delprogram
krisberedskap.
Kommunen ska enligt överenskommelsen mellan staten, företrädd av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) MSB 2018-09779, SKL 18/03101 ta fram styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.
Uppgifterna utgår från:
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
Kommunallag (2017:725)
Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan MSB
och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade överenskommelse
ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.
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Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet
med krisberedskap under mandatperioden samt beskriva hur kommunen avser att
fullgöra åtgärderna i enlighet med överenskommelsen.
Ledningsplan krisberedskap utgör kommunens styrdokument för hantering av
samhällsstörningar under hela hotskalan upp till nivån extraordinär händelse.
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det
krishanteringssystem som ytterst regleras av Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och vid höjd
beredskap.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-28
Styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019, daterad 2019-02-28
Ledningsplan Krisberedskap, daterad 2019-02-28
Ledningsplan POSOM, daterad 2019-02-28
Beslutet skickas till
Kommunchef
Säkerhetsstrateg
Utvecklingsstrateg
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Planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
Dnr KS/2019:291
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Ge säkerhetsstrategen i uppdrag att leda arbetet med planering av styrel i Orust
kommun samt att för Orust kommuns räkning fastställa kommunens
planeringsunderlag. Uppdraget gäller tillsvidare.
Sammanfattning av ärendet
Om det uppstår en situation med eleffektbrist, dvs. att efterfrågan på el överskrider
tillgången, så kan elsystemet drabbas av omfattande störningar. Om balansen
mellan efterfrågan och tillgång inte kan regleras av elmarknaden så måste en
förberedd krishantering kunna aktiveras snabbt. Som en sista åtgärd för att skydda
elsystemet så måste en frånkoppling av elanvändare genomföras. För att lindra
konsekvenserna för samhället i en sådan krissituation så ska frånkopplingen göras
så att samhällsviktiga elanvändare prioriteras. Sannolikheten för att en sådan
situation ska inträffa är störst under perioder med långvarig och sträng kyla, men
kan inträffa under alla årstider.
Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utarbetat en modell för att
systematiskt identifiera samhällsviktiga elanvändare som ska prioriteras vid
eleffektbrist. Modellen för planering har getts namnet styrel. Under perioden
2019-2021 genomförs den tredje nationella planeringsomgången.
Den rättsliga regleringen av styrel finns i förordning (2011:931) om planering för
prioritering av samhällsviktiga elanvändare (Styrelförordningen) samt i
Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2013:4).
Kommunernas roll i styrel sker som en del av den svenska krisberedskapen.
Kommunen har den viktiga uppgiften att inom sitt geografiska område identifiera
vilka verksamheter och vilka enskilda elanvändare som ska prioriteras. Det rör sig
om både offentliga och privata verksamheter. Till sitt stöd får kommunen också
underlag från statliga myndigheter. Kommunen samverkar med elnätsföretagen i
styrel-planeringen. Kommunerna tar fram förslag till prioritering av elledningar
som sedan lämnas till länsstyrelsen.
Allt material kring aktuellt ärende omfattas av försvarssekretess enligt 15 kap 2 §
Offentlighets och sekretesslagen (2009:400).
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-01
Beslutet skickas till
Kommunchef
Säkerhetsstrateg
Utvecklingsstrateg
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Ställningstagande till Ålgårds kvarns framtid
Dnr KS/2016:980

21

2019-03-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gemensam fastighetsförvaltning och vaktmästeritjänster inom den
kommunala organisationen
Dnr KS/2019:85
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Situationen gällande specialkost
Dnr KS/2019:85
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Kommunchefens information
Dnr KS/2019:30
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Utskottens information
Dnr KS/2019:31
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Ordförandens information
Dnr KS/2019:13

26

