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

Plats och tid

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån
2018-03-14 08:15

Beslutande

Ledamöter
Kerstin Gadde (S), ordförande
Lars Larsson (C)
Kristina Svensson (MP)
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare

Ersättare
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån.
Måndag den 19 mars kl.14:00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Information om övergripande
indikatorer och målvärden 20192021

KS/2017:1967

Susanne Ekblad
08:20-09:10

2.

Prognosrapport februari 2018

KS/2018:303

Susanne Ekblad,
Per Einarsson
09:10-09:30
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Ärende

Dnr

Föredragande

3.

Igångsättning av investering - Byte
av energikälla, Lundens förråd

KS/2018:240

Sofia Borgersen
Ronnie Nilsson
10:00-10:15

4.

Ekonomisk rapport - sektor omsorg

KS/2018:67

Lisbeth Tilly
Ingvar Olsson
10:15-10:45

5.

Antagande av vision Orust 2040

KS/2017:1894

Börje Olsson
10:45-11:30
s.1-8

6.

Arbetsmiljö- och personalbokslut
2017

KS/2018:307

s.9-47

7.

Uppföljning av intern kontroll 2017

KS/2016:1857

s.48-51

8.

Godkännande av årsredovisning för
Orust kommun 2017

KS/2018:85

9.

Medborgarförslag om jämställdhet

KS/2016:1525

s.52-55

10.

Motion om utredning av
kommunsammanslagning

KS/2017:1637

s.56-77

11.

Yttrande över revisionens granskning KS/2018:160
av verkställighet och återrapportering
av kommunfullmäktiges mål

12.

Utskottens information

KS/2018:70

13.

Ordförandens information

KS/2018:71

ORUST KOMMUN
Kerstin Gadde
Ordförande

Shkelqim Istrefi
Sekreterare

s.78-94
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Information om övergripande indikatorer och målvärden 2019-2021
Dnr KS/2017:1967
I budgetarbetet för 2019-2021 ska indikatorer tas fram till varje övergripande mål.
Sektor ledning och verksamhetsstöd har tagit fram förslag på indikatorer och
målvärden som diskuteras.
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Prognosrapport februari 2018
Dnr KS/2018:303
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Igångsättning av investering - Byte av energikälla, Lundens förråd
Dnr KS/2018:240
Investeringsprojektet innefattar byte av energikälla Lundens förråd. Befintlig
oljepanna byts ut mot en mer energieffektiv värmekälla. Beräknat minskat
koldioxidutsläpp vid byte av energikälla är 50 ton/år.
Investeringsbeslut för detta projekt fattades på KF 2017-08-24 § 89, med en
investeringsram på 2,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-22
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Tjänsteskrivelse
Igångsättning av investering - Byte Energikälla Lundens förråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. godkänna igångsättning om 2,5 miljoner kronor för investeringsprojekt Byte
Energikälla Lundens förråd.
2. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen
kompenseras hyrande verksamheter.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Investeringsprojektet innefattar byte av energikälla Lundens förråd. Befintlig
oljepanna byts ut mot en mer energieffektiv värmekälla. Beräknat minskat
koldioxidutsläpp vid byte av energikälla är 50 ton/år.
Investeringsbeslut för detta projekt fattades på KF 2017-08-24 §89, med en
investeringsram på 2,5 miljoner kronor.
Utredning
Bakgrund
KF har antagit förslaget till energi- och klimatstrategi 2017-203 med tillägget att
vi ska arbeta in målet gällande en sänkning av koldioxidutsläpp i nivå med rikets
mål, det vill säga en sänkning av koldioxidutsläppet med 70% till 2030.
Nuläge
Lundens förråd har i dagsläget oljepanna för uppvärmning och varmvatten till
fastigheten. Fastigheten har höga driftskostnader och hög energiförbrukning på
grund av driften med eldningsolja.
Bedömning
Investeringsprojektet innefattar byte av energikälla på Lundens förråd.
Kapitalkostnaden för investeringen beräknas till 0,17 miljoner kronor årligen. I
förslag till beslut ligger att hyrande verksamheter kompenseras de ökade
kostnaderna om 0,17 miljoner kronor.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-22
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Fastighetschef
Sektorchef Samhällsutveckling

ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Sofia Borgersen
Projektledare

Lena Tegenfeldt

Ronnie Nilsson

Sektorchef Samhällsutveckling

Fastighetschef
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Ekonomisk rapport - sektor omsorg
Dnr KS/2018:67
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Antagande av vision Orust 2040
Dnr KS/2017:1894

Kommunstyrelsen gav, § 118 KS/2014:602, kommunchefen uppdraget att ta fram
ett förslag till visionsprocess för Orust kommun. Beställningen gjordes av
kommunfullmäktiges fasta beredning, framtidsgruppen.
Efter att ha inventerat olika modeller för visionsprocess, haft dialog med företag
med inriktning på dessa tjänster och kontaktat kommuner som nyligen genomfört
visionsarbete, föll slutligen valet på Future City Games.
Arbetet med att skapa en vision för Orust kommun syftar lika mycket till att skapa
en kultur och en anda av delaktighet och inflytande, som att måla en bild av
framtiden.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-127 § 173 bl a att godkänna förvaltningens
förslag till projektplan för värdeskapande visionsarbete och gav kommunchefen i
uppdrag att genomföra visionsprocessen.
Uppdraget att med bland annat det framtagna underlaget och resultatet från Future
City Games, utarbeta ett förslag till vision för Orust, överlämnades därefter i
oktober till framtidsgruppen.
Framtidsgruppen arbetade sedan med att ta fram ett förslag under perioden
november 2015 till mars 2017 och beslutade 2017-03-06 § 1 bl a att för sin del
anta förslaget till vision, daterat 2017-03-06.
För avstämning av förslaget kallar kommunfullmäktiges presidium till en av
politiken och förvaltningen, gemensam genomgång av framtidsgruppens förslag
2017-05-10.
Som resultat av det genomförda samrådet genomförs under hösten 2017 i
kommunfullmäktiges presidiums regi en redigering och viss omarbetning av
förslaget.
Slutligen görs en görs under februari 2018 en beredning av kommunstyrelsens
presidium. Ett förslag till Vision för Orust 2040 är därmed färdigt för beslut om
antagande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07
Förslag till Vision Orust 2040, daterat 2018-03-01
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Tjänsteskrivelse
Antagande av vision Orust 2040
Förslag till beslut
kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta det reviderade förslaget till vision Orust 2040, daterat 2018-03-01.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att kommunicera visionen såväl externt
som internt inom organisationen, både i sin helhet och som lämplig
nedkortad version.
3. Uppföljning av visionen ska ske vid varje mandatperiods början.
Kommunstyrelsen gav, § 118 KS/2014:602, kommunchefen uppdraget att ta fram
ett förslag till visionsprocess för Orust kommun. Beställningen gjordes av
kommunfullmäktiges fasta beredning, framtidsgruppen.
Efter att ha inventerat olika modeller för visionsprocess, haft dialog med företag
med inriktning på dessa tjänster och kontaktat kommuner som nyligen genomfört
visionsarbete, föll slutligen valet på Future City Games.
Arbetet med att skapa en vision för Orust kommun syftar lika mycket till att skapa
en kultur och en anda av delaktighet och inflytande, som att måla en bild av
framtiden.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-127 § 173 bl a att godkänna förvaltningens
förslag till projektplan för värdeskapande visionsarbete och gav kommunchefen i
uppdrag att genomföra visionsprocessen.
Uppdraget att med bland annat det framtagna underlaget och resultatet från Future
City Games, utarbeta ett förslag till vision för Orust, överlämnades därefter i
oktober till framtidsgruppen.
Framtidsgruppen arbetade sedan med att ta fram ett förslag under perioden
november 2015 till mars 2017 och beslutade 2017-03-06 § 1 bl a att för sin del
anta förslaget till vision, daterat 2017-03-06.
För avstämning av förslaget kallar kommunfullmäktiges presidium till en av
politiken och förvaltningen, gemensam genomgång av framtidsgruppens förslag
2017-05-10.
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Som resultat av det genomförda samrådet genomförs under hösten 2017 i
kommunfullmäktiges presidiums regi en redigering och viss omarbetning av
förslaget.
Slutligen görs en görs under februari 2018 en beredning av kommunstyrelsens
presidium. Ett förslag till Vision för Orust 2040 är därmed färdigt för beslut om
antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07
Förslag till Vision Orust 2040, daterat 2018-03-01
Beslutet skickas till
Samtliga sektorer
Kommunchef
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Jan Eriksson
Kommunchef
Börje Olsson
Utvecklingschef
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Arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
Dnr KS/2018:307
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 2018-03-05
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
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Tjänsteskrivelse
Antagande av Arbetsmiljö-och personalbokslut 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
anta Arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
Ärendebeskrivning/sammanfattning
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.

Beslutet skickas till
HR enheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Ann-Katrin Otinder
HR chef
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15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Uppföljning av intern kontroll 2017
Dnr KS/2016:1857
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.

Internkontroll för kommunstyrelsens stab för 2017 innehöll totalt 10 stycken
kontrollpunkter och som redovisas i bilagan. Kontrollpunkten direktupphandling
har genomförts utanför den beslutade planen men redovisas i bilagan. Inga större
allvarliga brister har rapporterats. Bristerna har rättats till eller kommer att rättas
till.

2018-03-07
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Tjänsteskrivelse
Uppföljning intern kontroll 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2017 års
internkontrollplan för kommunstyrelsens stab
Ärendebeskrivning/sammanfattning
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.
Internkontroll för kommunstyrelsens stab för 2017 innehöll totalt 10 stycken
kontrollpunkter och som redovisas i bilagan. Kontrollpunkten direktupphandling
har genomförts utanför den beslutade planen men redovisas i bilagan. Inga större
allvarliga brister har rapporterats. Bristerna har rättats till eller kommer att rättas
till.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-22
Bilaga, rapportering av genomförd intern kontroll 2017 staben
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor ledning och verksamhetsstöd

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Per Einarsson
Controller
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Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2017
Dnr KS/2018:85
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2017.
Kommunens resultat var positivt och uppgick till plus 40 mkr. Det budgeterade
resultatet var plus 32,3 mkr och budgetavvikelsen uppgick till plus 7,7 mkr.
Nämndernas budgetöverskott uppgick sammanlagt till plus 3,2 mkr (0,4 %).
Omsorgen redovisade ett budgetunderskott om minus 12,6 mkr (-3,6 %) och
lärande en budgetavvikelse på minus 1,8 mkr. En fördjupad kostnadsanalys
genomfördes inom omsorgen och en handlingsplan med åtgärder för att komma
till rätta med den ekonomiska utvecklingen antogs.
Nettoinvesteringarna uppgick till 86,2 mkr, vilket var lägre än den budgeterade
nivån på 170,3 mkr. Avvikelsen beror i första hand på att investeringar har blivit
framflyttade eller uteblivit. Bland kommunens större investeringar kan nämnas
vatten- och avloppsledningar i Kungsviken, ombyggnation av kommunhus,
takbyte på Ängås skola samt översvämningsåtgärder i Henåns hamn.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och
mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås.
Måluppfyllelsen var god för såväl finansiella mål som mål för verksamheten.
Samtliga fyra finansiella mål och fem strategiska mål nåddes under året. Det
innebar att kommunen uppfyllde målen för god ekonomisk hushållning.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige
att besluta om överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna
mellan åren. Förvaltningsområde omsorg redovisar ytterligare ett år med kraftig
budgetavvikelse. De anses dock ha mycket begränsade möjligheter att utöver
pågående aktiviteter enligt handlingsplanen för ekonomi, arbeta in sitt underskott
kommande år.
Resultatet för koncernen var positivt och uppgick till 45,4 mkr. I koncernen ingår
förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett positivt resultat
om 5,4 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-01
Årsredovisning Orust kommun 2017
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Tjänsteskrivelse
Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2017
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna upprättad årsredovisning 2017.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2017.
Kommunens resultat var positivt och uppgick till plus 40 mkr. Det budgeterade
resultatet var plus 32,3 mkr och budgetavvikelsen uppgick till plus 7,7 mkr.
Nämndernas budgetöverskott uppgick sammanlagt till plus 3,2 mkr (0,4 %).
Omsorgen redovisade ett budgetunderskott om minus 12,6 mkr (-3,6 %) och
lärande en budgetavvikelse på minus 1,8 mkr. En fördjupad kostnadsanalys
genomfördes inom omsorgen och en handlingsplan med åtgärder för att komma
till rätta med den ekonomiska utvecklingen antogs.
Nettoinvesteringarna uppgick till 86,2 mkr, vilket var lägre än den budgeterade
nivån på 170,3 mkr. Avvikelsen beror i första hand på att investeringar har blivit
framflyttade eller uteblivit. Bland kommunens större investeringar kan nämnas
vatten- och avloppsledningar i Kungsviken, ombyggnation av kommunhus,
takbyte på Ängås skola samt översvämningsåtgärder i Henåns hamn.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och
mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås.
Måluppfyllelsen var god för såväl finansiella mål som mål för verksamheten.
Samtliga fyra finansiella mål och fem strategiska mål nåddes under året. Det
innebar att kommunen uppfyllde målen för god ekonomisk hushållning.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige
att besluta om överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna
mellan åren. Förvaltningsområde omsorg redovisar ytterligare ett år med kraftig
budgetavvikelse. De anses dock ha mycket begränsade möjligheter att utöver
pågående aktiviteter enligt handlingsplanen för ekonomi, arbeta in sitt underskott
kommande år.
Resultatet för koncernen var positivt och uppgick till 45,4 mkr. I koncernen ingår
förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett positivt resultat
om 5,4 mkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-01
Årsredovisning Orust kommun 2017
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Medborgarförslag om jämställdhet
Dnr KS/2016:1525
Johan Stein föreslår i medborgarförslag daterat 2016-09-02 att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen
rapportera till kommunfullmäktige hur förvaltningens insatser för att motverka den
diskriminering som statistiken påvisar har lyckats.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 114 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 § 101 att återremittera ärendet för att
överväga hur man i årsredovisningen kan förtydliga hur insatserna för att
motverka diskriminering har lyckats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
Medborgförslag daterad 2016-09-02
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Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag om jämställdhet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med bifall till medborgarförslaget uppdra till kommunstyrelsen att synkronisera
arbetet med målstyrning och uppföljning enligt den nya styrmodellen med
processen att motverka den diskriminering som medborgarförslaget avser.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Johan Stein föreslår i medborgarförslag daterat 2016-09-02 att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen
rapportera till kommunfullmäktige hur förvaltningens insatser för att motverka den
diskriminering som statistiken påvisar har lyckats.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 114 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-26 § 101 att återremittera ärendet för att
överväga hur man i årsredovisningen kan förtydliga hur insatserna för att
motverka diskriminering har lyckats.
Utredning
I budget med plan formuleras årligen mål och uppdrag utifrån den politiska
plattformen och visionen. Uppdragen kan riktas till en eller flera nämnder och
sektorer. De kan vara ettåriga eller fleråriga och planeras och följs upp genom
aktiviteter. De övergripande målen som kommunfullmäktige årligen beslutar om i
budgeten mäts och följs sedan upp av indikatorer med målvärde.
Ett av dessa målområden handlar om kommunen som attraktiv arbetsgivare där
jämställdhet och jämlikhet genomsyrar organisationen och ledarskapet. Den
diskriminering som man pekade på i medborgarförslaget ska med denna
målformulering kunna motverkas och mätas. Vidare kommer vi genom den nya
styrmodellen kunna säkerställa att denna fråga följs upp via indikatorer och vid
behov åtgärdas via de aktiviteter som föreslås för måluppfyllelse. Detta innebär att
man kopplar mål och aktiviteter på ett sådant sätt att det framgår av mål- och
budgetprocessen huruvida förvaltningens insatser för att motverka den
diskriminering som statistiken påvisar har lyckats
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
Medborgförslag daterad 2016-09-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
HR enheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Ann-Katrin Otinder
HR Chef
Anna Sandberg
Folkhälsostrateg
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Motion om utredning av kommunsammanslagning
Dnr KS/2017:1637
Veronica Almroth och Ulf Sjölinder, Liberalerna föreslår i motion 2017-09-27
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en
kommunsammanslagning för Orust med direktiven:


Utredningen ska vara allsidig och objektiv.



Utredningen ska utföras av extern part.



Utredningen ska bekostas av kommunstyrelsens medel till förfogande.



Utredningen ska ge svar på vilka angränsade kommuner eller
kommundelar som skulle kunna vara möjliga partners inbegripet vilka föroch nackdelar respektive förslag har främst för vår egen kommun men
även översiktligt för de andra inblandade kommunerna.



Utredningen ska ge svar på vilka förändringar som krävs av vår kommun
för att göra en sammanslagning önskvärd för alla inblandade kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08

2018-03-07
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse
Motion om utredning av kommunsammanslagning.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Veronica Almroth och Ulf Sjölinder, Liberalerna föreslår i motion 2017-09-27
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en
kommunsammanslagning för Orust med direktiven:


Utredningen ska vara allsidig och objektiv.



Utredningen ska utföras av extern part.



Utredningen ska bekostas av kommunstyrelsens medel till förfogande.



Utredningen ska ge svar på vilka angränsade kommuner eller
kommundelar som skulle kunna vara möjliga partners inbegripet vilka föroch nackdelar respektive förslag har främst för vår egen kommun men
även översiktligt för de andra inblandade kommunerna.



Utredningen ska ge svar på vilka förändringar som krävs av vår kommun
för att göra en sammanslagning önskvärd för alla inblandade kommuner.

Utredning
Nuläge
Frågan om kommunsammanslagningar är aktuell så till vida att frågan diskuterats
runt om i landet. Bakgrunden är givetvis den allt svårare utmaningen för de allra
minsta kommunerna att leverera den nödvändiga kommunala servicen till sina
invånare.
De senaste åren har det på några håll hållits folkomröstningar med konkreta
förslag till kommunsammanslagningar. Det har dock i dessa fall blivit nej i de
folkomröstningar som genomförts efter att förslagen förts fram.
På 1980- och 1990-talet var det dock tvärtom. Ett antal kommundelar bröt sig ur
tidigare sammanslagna kommuner och bildade egna nya kommuner. Skälen
bedöms vara att man inte kände sig hemma i den konstellation man hamnat i efter
den senaste kommunreformen på 1970-talet. Självklart angavs också försämrade
demokratiska möjligheter i den större kommun som ett skäl för att bli mindre igen.
Orust kommun tillhör inte de minsta kommunerna och har inte en negativ
befolkningsutveckling. Ändock vet vi att det finns framtida utmaningar som vi
måste hantera. Frågan man bör ställa sig är – på vilket sätt ska vi möta dessa
utmaningar?
Ett underlag för att ta ställning till det nu framförda förslaget om kommunslagning
är att ta del av den rapport från Linköpings universitet som publicerades i mars
2015, som avhandlade strategier för att möta småkommunernas utmaningar.
I rapporten fokuseras på fyra olika metoder – varav kommunsammanslagning är
en – och dess fördelar- och nackdelar.
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Regeringen har också i februari 2017 tillsatt en utredning om kommunernas
struktur i framtiden. Direktiven till utredningen är bland annat en hänvisning till
just de fyra vägar som rapporten ovan, pekat ut.
Bedömning
En frivillig sammanslagning är naturligtvis möjlig men redan en utredning av
förutsättningarna kräver att det finns tillräckligt intresse från de som kan tänkas
ingå i den nya konstellationen. Frågan om det slutliga folkliga stödet behöver
också ägnas uppmärksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Yttrande över revisionens granskning av verkställighet och återrapportering
av kommunfullmäktiges mål
Dnr KS/2018:160
Ernst and Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust
kommun genomfört en granskning av verkställighet och återrapportering av
fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig hantering och uppföljning av
fullmäktiges beslut, det vill säga i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer
och rutiner.
Granskningens sammanfattande slutsats är att kommunstyrelsens hantering och
uppföljning av fullmäktiges beslut har vissa brister.
Kommunrevisionen önskar, senast den 30 april 2018, få ett skriftligt svar på vilka
eventuella åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av de
iakttagelser och rekommendationer som redovisas i rapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-26
Rapport, granskning av verkställighet och återrapportering av
kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25.
Beslutet skickas till
Revisonen
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Tjänsteskrivelse
Yttrande över revisionens granskning av verkställighet och återrapportering
av kommunfullmäktiges mål
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Som yttrande över revisionens skrivelse 2018-02-26 framföra att de brister som
revisionens skrivelse lyfter fram har åtgärdats och är på väg att åtgärdas i de
nyinförda rutiner som beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2018-02-26.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Ernst and Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust
kommun genomfört en granskning av verkställighet och återrapportering av
fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig hantering och uppföljning av
fullmäktiges beslut, det vill säga i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer
och rutiner.
Granskningens sammanfattande slutsats är att kommunstyrelsens hantering och
uppföljning av fullmäktiges beslut har vissa brister.
Kommunrevisionen önskar, senast den 30 april 2018, få ett skriftligt svar på vilka
eventuella åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av de
iakttagelser och rekommendationer som redovisas i rapporten.
Utredning
I granskningen har det identifieras vissa förbättringsområden när det gäller
verkställighet och återrapportering av fullmäktiges mål. Ernst and Young
rekommenderar kommunstyrelsen att:
Tillse att fullmäktiges beslut verkställs i enlighet med fullmäktiges mål.
Tillse att fullmäktiges beslut återrapporteras i enlighet med interna riktlinjer och
rutiner.
Utarbeta former för systematisk uppföljning och återrapportering av fullmäktiges
beslut.
Tillse att den påbörjade revideringen av riktlinjer och rutiner fortlöper.
Utarbeta en sammanställning av fullmäktiges beslut i syfte att följa
verkställigheten.
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Idag har förvaltningen arbetat fram nya rutiner vid uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till kommunstyrelsen.
Kommunsekreteraren sammanställer listor med politiska uppdrag till
förvaltningen. Sammanställningen innehåller politiska beslut från utskotten,
nämnd och fullmäktige. Dessa listor uppdateras sporadiskt och kommer att med
jämna mellanrum skickas till förvaltningen vid avstämning för en lägesrapport, så
att beslutsfattare vet status. Syftet med sammanställningen är dels att hålla
besluten på bevakning så bland annat återrapportering sker, samt att skapa en
tydlig översikt över samtliga beslut som fattats.
Liknande sammanställningar görs vid motioner samt medborgarförslag som är
under remiss. Dessa listor finns hos kommunsekreteraren.
Som det framgår i rapporten så används vårt dokument- och
ärendehanteringssystem vid bevakning av ärenden. Där sätter sekreteraren in en
bevakning.
För att politiker ska kunna ha tillgång till dessa sammanställningar och få en bättre
överblick på politiska beslut, håller kommunsekreteraren på att skapa en
webbplatssida för politiker på vårt intranät.
Kommunens implementering av ett digitalt styr- och ledningsverktyg (Stratsys)
möjliggör för verksamheterna att planera, bryta ner och följa upp
kommunfullmäktiges mål på ett enkelt och tydligt sätt. Det långsiktiga målet är att
planering och uppföljning sker på ett enkelt, tydligt och effektivt sätt. IT-stödet
syftar till att synliggöra, kvalitetssäkra och underlätta styrning och uppföljning av
kommunens ledningsprocesser. Historik finns samlat för att kunna gå tillbaka.
Verksamheternas mål finns tillgängliga för alla och är tydliga. Verktyget kan
användas på olika nivåer utifrån olika önskemål och arbetssätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-26
Rapport, granskning av verkställighet och återrapportering av
kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25.
Beslutet skickas till
Revisonen
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