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

Öppna sammanträdet börjar kl. 10:15

Plats och tid

Kaprifolgården, Henån. 2017-05-24 Kl. 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S) ordförande
Bertil Olsson (S)
Alexander Hutter (S)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Christer Hellekant (MP)
Michael Relfsson (FO)
Lena Jansson (V)
Hans Pettersson (M)
Anders Arnell (M)
Veronica Almroth (L)
Ulf Sjölinder (L)
Magnus Lebeck (SD)

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Henån.
Måndag den 29 maj, kl. 16:00.

Ersättare
Elsie-Marie Östling (S)
Eva Skoglund (S)
Sirko Witte (S)
Daniel Peterson (C)
Ulla Kedbäck (MP)
Kristina Svensson (MP)
Bengt Olsson (OP)
Anders Tenghede (V)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Jan Gustavsson (L)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Fredrik Stengavel (SD)
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Förvaltningens information

08:30-09:30

2.

Fortsatt faderskapsutredning

3.

Uppföljning och helårsprognos per
april

KS/2017:354

Susanne Ekblad,
10:15-10:35
s.1-33

4.

Slutrapport för investeringsprojektet
åtgärder i Henåns skola

KS/2012:2615

s.34-36

5.

Antagande av ny styrmodell

KS/2016:2022

s.37-42

6.

Riktlinjer för fordonshantering

KS/2017:767

s.43-58

7.

Finansrapport april 2017

KS/2017:766

s.59-65

8.

Godkännande av marköverlåtelse
genom fastighetsreglering till
Morlanda-Slätthult 2:78 (Sweden
Pelagic Ellös AB)

KS/2015:1968

Nina Hansson,
Rickard Karlsson
10:35-11:00
s.66-72

9.

Samarbetsavtal 2018 mellan Orust
kommun och Södra Bohuslän Turism
AB

KS/2017:976

s.73-77

10.

Ekonomisk rapport,
förvaltningsområde omsorg och
utseende av ekonomisk styrgrupp

11.

Ändringar av Fyrbodals
kommunalförbunds förbundsordning

KS/2017:758

s.78-87

12.

Igångsättningstillstånd för
KS/2017:555
investeringsprojekt gatubelysning samt
tillkommande medel härför

s.88-89

13.

Tillsynsplan enligt alkohol- och
tobakslagen

s.90-93

KS/2017:720
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Kommunstyrelsen
Ärende

Dnr

Föredragande

14.

Ändring i kommunstyrelsens
reglemente avseende tillsynsansvar
enligt lag om e-cigaretter

KS/2017:781

s.94-95

15.

Motion om handlingsplan för
anpassning av omsorgsverksamheten

KS/2017:600

s.96-97

16.

Godkännande av Tolkförmedling
Västs årsredovisning för år 2016 samt
beviljande av ansvarsfrihet

KS/2017:764

s.98-120

17.

Godkännande av Fyrbodals
KS/2017:960
kommunalförbunds årsredovisning för
år 2016 samt beviljande av
ansvarsfrihet

18.

Barnahus Fyrbodal - Samverkansavtal

KS/2017:895

19.

Antagande av regler och avgifter vid
uthyrning av Orust kommuns lokaler
och anläggningar med specifikation

KS/2016:1564,
KS/2017:67

s.201-213

20.

Förändring av
fritidsgårdsverksamheten

KS/2015:1835

s.214-215

21.

Godkännande av
fjärrvärmeverksamhetens
verksamhetsår 2016

KS/2017:640

s.216-238

22.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2017:716

s.239-249

23.

Anmälan av delegerade beslut

24.

Information av Fyrbodals
kommunalförbund

25.

Ordförandens information

ORUST KOMMUN
Kerstin Gadde
Ordförande

Shkelqim Istrefi
Sekreterare

s.121-200
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Kommunstyrelsen

Förvaltningens information
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2017-05-16
Kommunstyrelsen

Fortsatt faderskapsutredning
Enligt Föräldrabalken ska faderskapsutredningar som pågår längre tid än ett år
föreläggas socialnämnden med förslag till ställningstagande om utredningen ska
fortsätta, läggas ned eller om ärendet ska överlämnas till domstol för rättslig
prövning.
___________
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Kommunstyrelsen

Uppföljning och helårsprognos per april
Dnr KS/2017:354
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport
per sista april med helårsprognos. Rapporten beskriver periodens verksamhet och
händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet är positivt och uppgår till +7,2 mkr, vilket kan jämföras med 2016 då
resultatet uppgick till -3,4 mkr. Budgeterat resultat till och med april var till -1,5 mkr.
__________
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Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Uppföljning och helårsprognos per april 2017
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport
per sista april med helårsprognos. Rapporten beskriver periodens verksamhet och
händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet är positivt och uppgår till +7,2 mkr, vilket kan jämföras med 2016 då
resultatet uppgick till -3,4 mkr. Budgeterat resultat till och med april var till -1,5 mkr.
Årets resultat beräknas uppgå till +40,3 mkr och kan jämföras med budgeterat
resultat på +32,3 mkr. Det innebär en positiv avvikelse med +7,9 mkr.
Bland kommunens verksamheter lämnar förvaltningsområde omsorg störst negativ
avvikelse för helåret med -5,3 mkr. Alla verksamheter förutom stöd- och omsorg
samt förvaltningsövergripande verksamhet inom förvaltningsområdet uppvisar en
negativ prognos för året. Orsaken till det prognostiserade underskottet förklaras
främst av ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen för försörjningsstöd,
men även personalkostnader inom särskilda boenden och hemtjänst.
Förvaltningsområde lärande lämnar en årsprognos på -2,7 mkr som till stora delar är
kopplat till grundskolan och elever med behov av särskilt stöd men även den snabba
stängningen av asylboendet Sjögården.
Fjärrvärmeverksamheten beräknas gå -0,8 mkr sämre än budget och kan hänföras till
ökade bränslekostnader.
Övriga nämnder/förvaltningsområden prognostiserar en positiv budgetavvikelse eller
nollprognos för helåret.
Investeringsprognosen uppgår till 157,4 mkr (budget 170,3 mkr). Utgifterna till och
med april uppgår till 25,5 mkr. De största investeringsprojekten i år avser renovering
av Strandgårdens kök, ångbåtsbrygga Edshultshall, åtgärder kaj i Ellös,
översämningsåtgärder i Henån, ombyggnation av kommunhus, ombyggnation Ängås
skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken,
överföringsledning Slussen-Uddevalla samt utbyggnad av bredbandsstrukturen på
landsbygden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-12
Uppföljning och helårsprognos april 2017, rapport upprättad 2017-05-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att uppmana de förvaltningsområden och verksamheter som uppvisar negativ
budgetavvikelse att vidta åtgärder, samt
att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten uppföljning och helårsprognos per
april 2017 till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Förvaltningsområdeschefer
Miljöchef
Tf Bygglovschef

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Slutrapport för investeringsprojektet åtgärder i Henåns skola
Dnr KS/2012:2615
Enligt våra riktlinjer för investeringar ska större investeringsprojekt slutredovisas. En
slutrapport för investeringsprojektet åtgärder i Henåns skola har upprättats.
Beslutsunderlag
Slutrapport – åtgärder Henåns skola, daterad 2017-04-27
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-26.
____________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten för investeringsprojektet Åtgärder i Henåns skola.
__________
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Kommunstyrelsen

Antagande av ny styrmodell
Dnr KS/2016:2022
Kommunens nuvarande modell beslutades av kommunfullmäktige 2009-02-26 § 21
(KS/2008:1552). Styrmodellen utgår från balanserad styrning med balanserade
styrkort som uppföljningsmodell.
Hösten 2016 utarbetades ett förslag till ny styrmodell från år 2018 och framåt på
uppdrag av kommunchefen. Målet med en ny styrmodell är att ha en enkel och tydlig
modell. Såväl invånare, som medarbetare, chefer och förtroendevalda ska förstå hur
hela kommunens styrning och ledning fungerar.
Förslaget till ny styrmodell utgår från Måsekärs gamla fyr. Fyren ska illustrera
styrmodellens uppgift att hålla samman styrningen av kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Förslag till ny styrmodell från och med år 2018 och framåt, upprättad av
kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-28.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny styrmodell från och med år 2018 och framåt, och
att tidigare beslut om styrmodell från KF 2009-02-26 § 21 upphävs.
________
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för fordonshantering
Dnr KS/2017:767
I budget 2015 med plan för 2016 och 2017 fick kommunstyrelseförvaltningen ett
uppdrag att samordna kommunens bilpark på ett effektivt sätt. Arbetet med att
effektivisera och minska kostnaderna har skett parallellt med att riktlinjer för
fordonshantering har tagits fram. Riktlinjerna ersätter tidigare hanteringsrutiner och
reglerar nu flera frågor som tidigare varit oklara och kostnadsdrivande.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för fordonshantering
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för fordonshantering daterad 2017-04-28
________
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Kommunstyrelsen

Finansrapport april 2017
Dnr KS/2017:766
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport efter april månads
utgång 2017 med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-02
Finansrapport april 2017, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-02
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport april 2017.
__________
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Kommunstyrelsen

Godkännande av marköverlåtelse genom fastighetsreglering till MorlandaSlätthult 2:78 (Sweden Pelagic Ellös AB)
Dnr KS/2015:1968
Den 17 november 2015 inkom en förfrågan från Fiskberedning Paul Mattsson AB,
numera Sweden Pelagic Ellös AB, om att förvärva del av kommunens fastighet
Morlanda-Slätthult 1:29 i anslutning till deras fastighet Morlanda-Slätthult 2:78.
Företaget vill förvärva markområdet för att möjliggöra en utbyggnad i samband med
att de vill investera för högre produktionskapacitet. Marken används i dag bl.a. som
upplag för deras verksamhet men detta är inte reglerat genom avtal.
Enligt värdeutlåtande daterat 2016-06-22 har markområdet ett bedömt
marknadsvärde om 1 400 000 kronor. Värderingen innefattar två hangarbyggnader
inom markområdet, övriga byggnader ägs av företaget. Förvaltningen gör
bedömningen att det är lämpligt att försälja marken till företaget till bedömt
marknadsvärde. För att säkerställa åtkomsten till de bergrum som idag hyrs ut till
företaget har ett tilläggsavtal till Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering
tecknats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-04-12
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering 2016-12-20
Tilläggsavtal till Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering 2017-04-12
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering med tilläggsavtal
mellan fastigheten Morlanda-Slätthult 1:29 och Morlanda-Slätthult 2:78, under
förutsättning av klargörande med eventuell justering av gränsdragning framför
bergrum sker.
__________
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Kommunstyrelsen

Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
Dnr KS/2017:976
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-10 § 132 att förlänga samarbetsavtalet 2017
med Södra Bohuslän Turism AB inklusive tilläggsavtal gällande drift av turistbyrå.
Frågan om kommunerna behöver upphandla tjänsterna för turistverksamhet ska
utredas under 2017. Denna process har inte startat och därför behöver avtalet
förlängas även för 2018 eftersom gällande avtal upphör 2017-12-31. Ett förslag till
nytt samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB för 2018
är framtaget 2017-05-15.
Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism
AB.
__________
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
Södra Bohuslän Turism AB är en lokal icke vinstdrivande turistorganisation för de
fyra kommunerna Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Orust. Syftet är att utveckla och
stödja besöksnäringen, genom att öka exportmognaden, stödja/utveckla företag inom
näringen, initiera nya och utveckla befintliga reseanledningar, marknadsföra, öka
regionens attraktion och verka för ett enat Bohuslän. Varje år upprättas en affärsplan
för verksamheten.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-10 § 132 att förlänga samarbetsavtalet 2017
med Södra Bohuslän Turism AB inklusive tilläggsavtal gällande drift av turistbyrån.
Frågan om kommunerna behöver upphandla tjänsterna för turistverksamhet ska
utredas under 2017. Denna process har inte startat och därför behöver avtalet
förlängas även för 2018 eftersom gällande avtal upphör 2017-12-31. Ett förslag till
nytt samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB för 2018
är framtaget.
Enligt avtalet blir kostnaden 2018 för Orust kommun, exklusive moms, 818 252
kronor plus 384 948 kronor för totalentreprenad turistinformation (50 % helår), totalt
1 203 200 kronor. Anslag finns i kommunstyrelsestabens budgetförslag för 2018.
Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism
AB.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan Orust kommun och
Södra Bohuslän Turism AB för 2018.

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Eriksson

Ronny Svensson

Kommunchef

Kommunutvecklare
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Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg och utseende av ekonomisk
styrgrupp
Helårsprognosen som helhet visar på en negativ budgetavvikelse på -5,3 mkr per sista
april. På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett extern konsultföretag. Orsaken till genomlysningen var
det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Utifrån resultatet har
förvaltningsområdet upprättat en handlingsplan vars syfte är att kraftigt sänka
verksamheternas kostnader de närmaste åren. Åtgärder har redan påbörjats och fler
åtgärder kommer att genomföras under året.
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse en ekonomisk styrgrupp som i nära samarbete med förvaltningsområdeschef
och ekonom för verksamhet omsorg följa det pågående arbetet med åtgärder och
handlingsplaner, samt
att lyfta de förslag och åtgärder som i närtid ger ekonomiska effekter på det
prognostiserade underskottet, och
att utse Ulf Sjölinder (L), Maria Sörkvist (C), Bertil Olsson (S) som ordinarie
representanter samt Ulla Kedbäck (MP) som ersättare.
__________
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Kommunstyrelsen

Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
Dnr KS/2017:758
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2016 beslutat föreslå
ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas
fullmäktige. Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera
förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som gäller för
ordföranden för förbundet.
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund föreslår medlemskommunernas
fullmäktigeförsamlingar att godkänna ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals
kommunalförbund. Den nya förbundsordningen gäller när samtliga
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar och förbundsdirektionen har antagit
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-24
Bilaga 1
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ny förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund.
_________
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Kommunstyrelsen

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt gatubelysning samt
tillkommande medel härför
Dnr KS/2017:555
Kommunstyrelsen arbetsutskott tog beslut 2017-02-07 § 22 utifrån nedanstående
uppgifter:
I budget för 2017 har anslaget för huvudmannaskapet för vägbelysning minskats och
förutsatts att överföras till de samfälligheter som har belysningen på sina områden.
Nedan handlingsalternativ presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som
beslutade att förvaltningen skulle arbeta vidare med alternativ 2.
1. Avvakta, fortsätta arbeta i 10 år, tills förrättningarna successivt blir klara. Med
beaktande av överhängande risk för vitesföreläggande.
2. Kommunen återtar anläggningen enligt gällande avtal med VOE och Infratek.
3. Kommunen ändrar huvudmannaskap och sköter gata/park själva.
Alternativ 2 är nu utrett och ska nu verkställas.
Utredningen för alternativ två visar att de ej reglerade investeringskostnaderna,
mellan kommunen och elbolagen, uppgår till ca 1,7 miljoner kronor. I beslutad
investeringsram finns 1 miljon kronor avsatta.
För att kunna återköpa anläggningen behövs startbesked på 1 miljoner kronor från
beslutad investeringsram till investeringen Oförutsett hamn/gata och 0,8 miljoner
kronor ur mindre investeringar-kommunstyrelsen. För att administrera och
underhålla gatubelysningen behövs även en modul till Geosecma, vårt befintliga
kartsystem.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt - Oförutsett hamn/gata - med total
investeringsram om 1,0 miljoner kronor (KF 2017-03-09 § 21), och
att tillskjuta 0,8 miljoner kronor ur mindre investeringar kommunstyrelsen, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
det förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
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Kommunstyrelsen

Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
Dnr KS/2017:720
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger tillståndsmyndigheterna rätt att utöva
kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. Med alkohol förstås en dryck som
innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Enligt alkohollagen ska all försäljning skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste
mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning
och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger
eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt skydd för
ungdomen finns dessutom åldersgränser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-20
Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsynsfrekvens samt resultat från gjorda tillsyner redovisas minst en gång per år
till kommunstyrelsens arbetsutskott och vid kommunens årliga bokslut.
_________
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Kommunstyrelsen

Ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende tillsynsansvar enligt lag om
e-cigaretter
Dnr KS/2017:781
I proposition 2016/17:132 föreslås införande av en ny lag om e-cigaretter.
Kommunen föreslås utöva tillsyn enligt lagen.
Kommunfullmäktige behöver därmed utse ansvarig nämnd för tillsynen. Inom
förvaltningen kommer därefter den operativa tillsynen läggas ut till handläggare.
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i reglemente för kommunstyrelsen i § 7 p.2 ändra nuvarande lydelse till
”Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt alkohollagen och tobakslagen samt lag
om e-cigaretter, fullgör kommunens uppgifter enligt dessa lagar”
_________
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Kommunstyrelsen

Motion om handlingsplan för anpassning av omsorgsverksamheten
Dnr KS/2017:600
Solweig Lewin (L) och Anders Arnell (M) föreslår i motion daterad 2017-04-04
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att arbeta
fram en handlingsplan för det fortsätta arbetet med att anpassa
omsorgsverksamheten till en rimlig budget för 2018 med medborgarnas intresse i
fokus, samt att den handlingsplanen antas i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige så
att samtliga partier står bakom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2017-04-26
Motion med krav på att politiken sätter ner foten, daterad 2017-04-04
__________

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26 anse motionen besvarad,
samt att kommunstyrelsen utsett en ekonomisk styrgrupp som i nära samarbete med
förvaltningsområdeschef och ekonom för verksamhet omsorg följa det pågående
arbetet med åtgärder och handlingsplan, och
att lyfta de förslag och åtgärder som i närtid ger ekonomiska effekter på det
prognostiserade underskottet.
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Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2017:764
Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam
offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor.
Detta ska Tolkförmedling Väst uppnå genom att höja kvaliteten, rättssäkerheten, öka
tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-16 § 145 att godkänna Orust kommuns
medlemskap i Tolkförmedling Väst samt att fördelningen av kostnaderna för
medlemskapet ska göras i budgetarbetet 2016.
Medlemmar i Tolkförmedling Väst ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-02
Tolkförmedling Västs årsredovisning 2016
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016, samt
att bevilja Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2016.
________

2017-05-16
Kommunstyrelsen

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2016
samt beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2017:960
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret
2016.
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund har i revisionsberättelsen tillstyrkt att
årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Enligt Kommunallagen ska alla medlemskommuner i ett kommunalförbund med
direktion i sitt fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2016 med bilagor.
Revisionsberättelse 2017-03-27
___________
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Tjänsteskrivelse
Godkännande av Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning för år 2016 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret
2016.
Revisionerna i Fyrbodals kommunalförbund har i revisionsberättelsen tillstyrkt att
årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Enligt Kommunallagen ska alla medlemskommuner i ett kommunalförbund med
direktion i sitt fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2016 med bilagor.
Revisionsberättelse 2017-03-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2016, samt
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

ORUST KOMMUN
kommunstyrelseförvaltningen
Shkelqim Istrefi
Kommunsekreterare
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Barnahus Fyrbodal - Samverkansavtal
Dnr KS/2017:895
Barnahus är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso-och sjukvården
samverkar kring barn och ungdomar i åldern 0- 18 år som blivit utsatta för våld i nära
relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterad brottslighet och människohandel med
sexuellt syfte. Syftet med Barnahus är att stärka barnperspektivet och ge barn och
ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar.
Sedan 2015 har en process pågått för att få ett bättre samarbete kring våldsutsatta
barn utifrån Barnahuskonceptet i Fyrbodal. I det förslag som har tagits fram erbjuds
alla kommuner i Fyrbodal att delta i barnhuset Fyrbodal. Övriga kommuner i
Fyrbodal har tackat ja till att ingå i avtal med Barnahus Fyrbodal. Organisatoriskt
kommer Barnahuset att vara kopplat till Trollhättans stad som huvudkontor med tre
barnförhörsrum i Åmål, Uddevalla och Trollhättan. I de tre barnförhörsrummen
finns en samordnare och rum att förhöra barnen och hålla samråd kring varje barn.
Gemensamma rutiner och riktlinjer till stöd för ingående kommuners arbete kommer
att arbetas fram. En arbetsgrupp sammansatt av samordnarna från Barnahus
Uddevalla, Barnahus Trollhättan och Barnahus Åmål har i uppgift att kvalitetssäkra
och samordna arbetet. Detta arbete kommer att ledas av en teamledare som är
anställd på Enheten mot våld i nära relation i Trollhättans stad. Varje kommun
finansierar den gemensamma organisationen utifrån kommunstorlek. För Orust del
beräknas kostnaden uppgå till cirka 90 000 kr för år 2017, 130 000 kr/år för åren
2018-2019 och från år 2020 cirka 90 000 kr årligen. En ansökan har lämnats till
Socialstyrelsen och om den godkänns behövs kommunernas finansiering först från år
2019.
__________
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Tjänsteskrivelse
Barnahus Fyrbodal – Samverkansavtal
Bakgrund
Barnahus är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso-och sjukvården
samverkar kring barn och ungdomar i åldern 0- 18 år som blivit utsatta för våld i nära
relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterad brottslighet och människohandel med
sexuellt syfte. Syftet med Barnahus är att stärka barnperspektivet och ge barn och
ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar.
Sedan 2015 har en process pågått för att få ett bättre samarbete kring våldsutsatta
barn utifrån Barnahuskonceptet i Fyrbodal. I det förslag som har tagits fram erbjuds
alla kommuner i Fyrbodal att delta i barnhuset Fyrbodal. Övriga kommuner i
Fyrbodal har tackat ja till att ingå i avtal med Barnahus Fyrbodal. Organisatoriskt
kommer Barnahuset att vara kopplat till Trollhättans stad som huvudkontor med tre
barnförhörsrum i Åmål, Uddevalla och Trollhättan. I de tre barnförhörsrummen
finns en samordnare och rum att förhöra barnen och hålla samråd kring varje barn.
Gemensamma rutiner och riktlinjer till stöd för ingående kommuners arbete kommer
att arbetas fram. En arbetsgrupp sammansatt av samordnarna från Barnahus
Uddevalla, Barnahus Trollhättan och Barnahus Åmål har i uppgift att kvalitetssäkra
och samordna arbetet. Detta arbete kommer att ledas av en teamledare som är
anställd på Enheten mot våld i nära relation i Trollhättans stad. Varje kommun
finansierar den gemensamma organisationen utifrån kommunstorlek. För Orust del
beräknas kostnaden uppgå till
cirka 90 000 kr för år 2017, 130 000 kr/år för åren 2018-2019 och från år 2020 cirka
90 000 kr årligen. En ansökan har lämnats till Socialstyrelsen och om den godkänns
behövs kommunernas finansiering först från år 2019.
Bedömning
Alla former av våld och övergrepp kan skada barn allvarligt och ger ofta både fysiska
och psykiska konsekvenser och kan även orsaka ohälsa senare i livet. För de barn
som kommer till Barnahuset underlättas utredningsprocessen genom att berörda
myndigheter samverkar och där barnets eller närståendes behov av krisstöd
säkerställs. Det kommer också att finna stöd i form av konsultation och
utbildningsinsatser för de som handlägger dessa svåra ärenden.
Bedömningen från kommunstyrelseförvaltningen är att verksamheten är viktig, men
finansieringen saknas idag inom ordinarie budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka nej till till en samverkan kring Barnahus med övriga kommuner i Fyrbodal.
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Antagande av regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar med specifikation
Dnr KS/2016:1564 KS/2017:67
2016-08-11, § 78 fastställde kommunfullmäktige rambudgeten för 2017. Beslutet
innehöll en ramminskning av anslaget till verksamheten för föreningsstöd om 1,6
miljoner kronor. Som en följd av den minskade ramen har samtliga tillhörande
regelverk för bidrag och avgifter anpassats därefter:
-Antagande av nya Avgifter för hyra av idrottslokaler, kommunfullmäktige 170209, §
3
-Antagande av Regler för föreningsstöd, kommunfullmäktige 170209, § 4
Regelverket för Avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar
behandlades i kommunfullmäktige 2017-03-09, § 19 med beslut
-att återremittera ärendet för att få den helhetsbild av vad beslutet ger för möjligheter,
och konsekvenser för föreningar och deras medlemmar.
Gjorda anpassningar till årets budget har haft sin utgångspunkt i
likställighetsprincipen. Föreningarna ska erhålla mer likställda stödmöjligheter,
oberoende av om det äger egen anläggning/verksamhetslokal eller om de bedriver
verksamhet i kommunägd lokal. Fram till år 2016 har föreningar som ägt sin egen
lokal kunnat söka en bidragsprocent för vissa driftskostnader, medan föreningar som
bedrivit verksamheten i kommunägd lokal fått motsvarande kostnader (hyra, el, va)
helt täckta (100 %) av kommunen.
De verksamhetsmedel som finns har reducerats på så sätt att föreningarna, oavsett
typ, fr.o.m 2017 får minskat anslagsram. Beroende på hur många som söker, anpassas
stödbeloppet och erhållen bidragsprocent till budgetramen. På grund av begränsade
medel har stödnivån som erhållits sällan varit maxnivå, undantaget de fyra föreningar
som haft full kostnadstäckning.
Nu föreslagna Regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar fördelar möjligheten till avsatta föreningsstödsmedel mer jämlikt mellan
olika föreningar. Oavsett om föreningen äger, hyr extern eller verkar i kommunens
lokaler så ges de möjlighet till att ansöka om driftsbidrag hos kommunen baserat på
sina verkligt redovisade kostnader. Modellen skapar incitament för att hålla nere
driftskostnaderna och samtidigt värna miljön, vilket inte minst är viktigt utifrån Orust
kommuns inriktningsbeslut om Energi- och klimatneutralt. Lägre kostnad, som
bidragsunderlag från föreningarna, ger högre bidragsprocent och potten
verksamhetsmedel för föreningsbidraget räcker till mer.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-18
Regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar, 201701-09
Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler, antagna KF170209, § 3
Regler för föreningsstöd, antagna KF 170209, § 3
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Regler och avgifter för uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar, daterad 2017-01-19.
__________
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Förändring av fritidsgårdsverksamheten
Dnr KS/2015:1835
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-03-01 § 26, att ställa sig bakom
förslaget, att fritidsgårdsverksamheten från och med 2017 och framåt ska bedrivas på
två platser, dels i Svanesund och dels i Henån, och att ge förvaltningskontoret i
uppdrag att utreda transportmöjligheterna från fritidsgårdarna, samt att utvärdering
och återkoppling av verksamheten sker i februari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2017-03-01 § 26
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fritidsgårdsverksamhet från och med 2017 och framåt ska bedrivas på två platser,
dels i Svanesund och dels i Henån, samt
att utvärdering och återkoppling av verksamheten sker i februari 2018.
__________
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Godkännande av fjärrvärmeverksamhetens verksamhetsår 2016
Dnr KS/2017:640
Redovisning av fjärrvärmeverksamheten regleras i fjärrvärmelagen (2008:263), i
förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
(EIFS 2010:1). De uppgifter som redovisas ska vara framtagna enligt god
redovisningssed och ge en rättvisande bild av fjärrvärmeverksamheten.
Uppgifter om drift- och affärsförhållanden och en bestyrkt kopia av årsrapporten och
yttrande över granskningen av årsrapporten ska enligt 41 § fjärrvärmelagen ha
inkommit till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets
utgång.
Enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) ska
årsrapporten godkännas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Orust har
delegerat godkännande av redovisning av fjärrvärmeverksamheten till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-11
Årsrapport 2016, daterad 2017-04-06
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2016, daterad 201704-06.
__________
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Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2017:716
Cirkulär 17:4 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017.
___________
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Anmälan av delegerade beslut
Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-05-16, kommunstyrelsen.
Delegeringsbeslut enligt lista numrerad s.200-220, personalenheten.
_________
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