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Beslutande

Kerstin Gadde (S), ordf, ej § 210
Bertil Olsson (S) , ej § 210
Alexander Hutter (S) , ej § 210
Inga Göransson (C) , ej § 210
Maria Sörkvist (C)
Christer Hellekant (MP)
Michael Relfsson (FpO), t o m § 229, kl.13.45, ej § 210
Hans Pettersson (M)
Veronica Almroth (FP), ej § 210, till kl.15.30
Elsie-Marie Östling (S), tjg ers, ej § 210
Mats Överfjord (M), tjg ers
Jan Gustavsson (FP) , tjg ers
Fredrik Stengavel (SD), tjg ers, till kl.15.30

Utses att justera

Hans Pettersson (ej § 210), Lars Larsson (§ 210)

Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Kommunhuset i Henån, måndag den 31 augusti,
kl.13.00

Sekreterare

……………………………………..
Göran Gynnemo

Ordförande

…………………………… ……………………………
Kerstin Gadde, ej § 210
Hans Pettersson, § 210

Justerare

…………………………… ……………………………
Hans Pettersson, ej § 210
Lars Larsson, § 210

Paragraf 208-231

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-08-26

Datum för anslags
uppsättande

2015-09-01

Förvaringsplats
För protokollet

Medborgarservice

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Göran Gynnemo

2015-09-23
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Övriga deltagare:
Ersättare :
Eva Skoglund (S) ej § 210
Sirko Witte (S), fr o m kl.08.50, tjg ers § 210
Lars Larsson (C) , tjg ers § 210
Ulla Kedbäck (MP) , tjg ers § 210
Kristina Svensson (MP), ej § 210
Bengt Olsson (OP), tjg ers § 210, 230, till kl.15.55
Leif Appelgren (M), ej § 210
Tjänstemän:
Jan Eriksson, kommunchef
Göran Gynnemo, sekreterare
Lena Tegenfeldt förvaltningsområdeschef samhällsutveckling, § 208
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande, § 208
Anders Asklund, förvaltningsområde omsorg, § 208-223
Börje Olsson, kanslichef, § 208-210
Staffan Welander, t f ekonomichef, § 220
Samuel Holmberg, Ensolution, § 220
Michael Severin, kommunjurist, § 230
Lars Lindén, Fyrbodals kommunalförbund, § 231
Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund, § 231
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KS/2015:75
§ 208
Förvaltningen informerar
Kommunchef samt förvaltningsområdescheferna för samhällsutveckling, lärande och
omsorg lämnar muntlig information dels om hur verksamheterna har haft det under
semesterperioden samt dels om övriga aktuella frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
________
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KS/2015:1145
§ 209
Antagande av sammanträdesplan för 2016
Som underlag finns upprättat förslag till sammanträdesplan för 2016.
Kommunstyrelsen förutsätts besluta om kommunstyrelsens sammanträden samt
samfällt om utskottens. Som referens finns träffpunktsmötena inlagda som beslutas
av kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges möten finns reglerade i
kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-24 med förslag till sammanträdesplan.
________

I kommunstyrelsen föreslås att planen kompletteras med ett sammanträde den 5 juli
för utskottet för omsorg.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller
sammanträdesplan för 2016 enligt föreliggande förslag med komplettering av ett
sammanträde för utskottet för omsorg 2016-07-05, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta sammanträdesplan för 2016, enligt föreliggande förslag med komplettering
av ett sammanträde för utskottet för omsorg 2016-07-05.
_______

Expedieras till:
Medborgarservice
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KS/2015:916
§ 210
Svar på motion om åtgärder med anledning av att kommunstyrelsen inte
beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning
Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna, har lämnat en motion 2015-05-26 med
yrkande att kommunfullmäktige dels beslutar att befria de ledamöter som inte
beviljades ansvarsfrihet, och som ännu sitter kvar i kommunstyrelsen, från sina
uppdrag, dels beslutar att väcka skadeståndstalan mot berörda ledamöter i
kommunstyrelsen år 2014.
Därefter har kommunfullmäktige 2015-06-11 § 91 beslutat att tillsätta en tillfällig
beredning, bestående av kommunfullmäktiges presidium för handläggning av
ärendet.
I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse anförs att efter att revisionen i
revisionsberättelsen för 2014 års förvaltning, föreslagit att inte bevilja
kommunstyrelsen ansvarsfrihet, beslutade kommunfullmäktige 2015-05-07 § 56 i
enlighet med revisionens förslag och beviljade således inte kommunstyrelsen
ansvarsfrihet för 2014.
Vanligen avgår samtliga ledamöter och ersättare i den berörda nämnden, efter ett
sådant beslut. Då ett val av ny kommunstyrelse hade genomförts i november 2014
och som tillträtt 2015, valde dock ledamöterna och ersättarna att inte ställa sina
platser till förfogande.
Kommunfullmäktige kan ändå om man så bedömer, entlediga
kommunstyrelseledamöterna och ersättarna från uppdragen. Praxis visar att detta
förekommit i enstaka fall. Ett annat alternativ har varit att kommunfullmäktige låter
ledamöter och ersättare sitta kvar men då lämnat direktiv till kommunstyrelsen om
åtgärdsplan/er för att komma till rätta med de påtalade bristerna. I anslutning till
sammanträdet i maj väcktes inte frågan om entledigande eller annan åtgärd.
Beslutsunderlag
- Motion 2015-05-26
- Tjänsteskrivelse 2015-08-04
- Kommunfullmäktiges beredning för besvarande av motionen, protokoll 2015-0810,§ 1
________

Beredningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uttala att en sanktion, utöver den prickning som den vägrade ansvarsfriheten
innebär, inter är nödvändig och att ett enigt kommunfullmäktige, så sent som i
november 2014, valde en ny kommunstyrelse, samt
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att därmed avslå motionen och inte entlediga de berörda ledamöterna och ersättarna,
samt att inte väcka talan om skadestånd.
________

Följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen deltar på grund av jäv inte i
handläggningen av detta ärende i kommunstyrelsen: Kerstin Gadde (S), Bertil Olsson
(S), Alexander Hutter (S), Inga Göransson (C), Michael Relfsson (FpO), Veronica
Almroth (FP), Else-Marie Östling (S), Eva Skoglund (S), Kristina Svensson (MP) och
Leif Appelgren (M).
Förvaltningens handläggare informerar om ärendet.
Christer Hellekant (MP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan
eget yttrande.
Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen bifaller yrkandet, och finner frågan
med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan eget yttrande.
_______

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS/2015:1273
§ 211
Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
I skrivelse daterad 2015-07-21 begär Ingrid Cassel (M) att bli entledigad från samtliga
uppdrag inom Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-13, § 108, att bifalla avsägelserna rörande
uppdraget som ledamot samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i detta ärende att göra fyllnadsval rörande uppdragen som
ledamot samt vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden fram
till och med 2018-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, för perioden fram till och med
2018-12-31, välja:
Hans Pettersson (M)
Höpallen 437
474 71 Gullholmen
samt
att till ny vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, för perioden fram till
och med 2018-12-31 välja:
Inga Göransson (C)
Härbjörneröd 721
474 93 Ellös
__________

Expedieras till:
Nyvalda
Personalenheten
Troman
Valpärm
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KS/2015:1273
§ 212
Fyllnadsval av ledamot i Folkhälsorådet
I skrivelse daterad 2015-07-21 begär Ingrid Cassel (M) att bli entledigad från samtliga
uppdrag inom Orust kommun.
Kommunstyrelsen har i detta ärende att besluta om entledigande från, och fyllnadsval
till, uppdraget som ledamot i Folkhälsorådet för perioden fram till och med 2018-1231.
__________

Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Ingrid Cassel från uppdraget som ledamot i Folkhälsorådet,
samt
att som ny ledamot i Folkhälsorådet, för perioden fram till och med 2018-12-31 utse:
Hans Pettersson (M)
Höpallen 437
474 71 Gullholmen
__________

Expedieras till:
Folkhälsorådet
Nyvald
Personalenheten
Troman
Valpärm

Orust kommun
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KS/2015:1273
§ 213
Fyllnadsval av representant i Nordsvästsvenska Initiativet
I skrivelse daterad 2015-07-21 begär Ingrid Cassel (M) att bli entledigad från samtliga
uppdrag inom Orust kommun.
Kommunstyrelsen har i detta ärende att besluta om entledigande från, och fyllnadsval
till, uppdraget som representant i Nordvästsvenska Initiativet för perioden fram till
och med 2018-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Ingrid Cassel från uppdraget som representant i Nordvästsvenska
Initiativet,
samt
att som ny representant i Nordvästsvenska Initiativet, för perioden fram till och med
2018-12-31 utse:
Hans Pettersson (M)
Höpallen 437
474 71 Gullholmen
__________

Expedieras till:
Nordvästsvenska Initiativet
Nyvald
Personalenheten
Troman
Valpärm

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:1273
§ 214
Fyllnadsval av ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN)
I skrivelse daterad 2015-07-21 begär Ingrid Cassel (M) att bli entledigad från samtliga
uppdrag inom Orust kommun.
Kommunstyrelsen har i detta ärende att besluta om entledigande från, och fyllnadsval
till, uppdraget som ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) för
perioden fram till och med 2018-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Ingrid Cassel från uppdraget som ersättare i Sweden Emilia Romagna
Network (SERN),
samt
att som ny ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN), för perioden fram till
och med 2018-12-31 utse:
Hans Pettersson (M)
Höpallen 437
474 71 Gullholmen
_________

Expedieras till:
SERN
Nyvald
Personalenheten
Troman
Valpärm

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:629
§ 215
Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för nämndemän för 2015
Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening ansöker i skrivelse, april 2015, om ett
bidrag från Orust kommun med 300 kronor per nämndeman och år för
kompetensutveckling.
Orust kommun har åtta utsedda nämndemän.
På kommunstyrelsen yrkar Inga Göransson (C) att kommunstyrelsen beslutar att inte
bevilja något kompetensutvecklingsbidrag för nämndemän.
Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons yrkande,
och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte bevilja något kompetensutvecklingsbidrag för nämndemän.
________

Expedieras till:
Sökande

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2015-08-26

KS/2015:311
§ 216
Förlängning av samverkansavtal avseende ungdomsmottagning
Orust kommun och Västra Götalandsregionen samverkar genom
ungdomsmottagningen kring målgruppen ungdomar. Som övergripande mål för
verksamheten ska stöd erbjudas ungdomar 13-24 år. Ungdomar ska ges
förutsättningar utifrån sina livsvillkor att göra hälsosamma val av levnadsvanor.
Kommunstyrelsen fattade 2015-03-25 beslut om att teckna ett nytt avtal med
regionen avseende ungdomsmottagningen. Avtalet gäller för 2015 med möjlighet till
förlängning.
Avtalet har trätt i kraft under innevarande år och justerar de båda huvudmännens
ansvar för verksamheten. Samverkan mellan de båda huvudmännen fungerar enligt
avtal och inga behov av justeringar av gällande avtal bedöms nödvändigt.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 2015-07-17.
____________
Utskottet för omsorgs förslag (2015-08-11, § 69) till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen godkänner förlängning av samverkansavtal mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Orust kommun om ytterligare ett år, till och med 2016,
avseende ungdomsmottagningen i Orust kommun.
_________
På kommunstyrelsen yrkar Bertil Olsson (S), med instämmande av Christer Hellekant
(MP), bifall till utskottets förslag med tillägget att kommunstyrelseförvaltningen får
uppdraget att göra en uppföljning av hur verksamheten fungerar där även
Folkhälsorådet ska ges tillfälle att yttra sig.
Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen bifaller dels utskottets förslag dels
Bertil Olssons tilläggsyrkande, och finner båda frågorna med ja besvarade.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen godkänner förlängning av samverkansavtal mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Orust kommun om ytterligare ett år, till och med 2016,
avseende ungdomsmottagningen i Orust kommun.
samt
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att kommunstyrelseförvaltningen får uppdraget att göra en uppföljning av hur
verksamheten fungerar där även Folkhälsorådet ska ges tillfälle att yttra sig.
________

Expedieras till:
FO omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:622
§ 217
Kvartal 2 2015 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enligt SoL o LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen
för vård och omsorg(16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Alla kommuner skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 2 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

2
5
0

Beslut
verkställt efter
3 mån.

4
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 31 juli 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
________
Verksamhetschefen för Individ- och familjeenheten informerar på utskottet 2015-0811 att man har kunnat verkställa flera beslut gällande kontaktfamiljer på grund av att
en personal varit timanställd för att arbeta med att söka kontaktfamiljer på grund av
att en personal varit timanställd för att arbeta med att söka kontaktfamiljer och
kontaktpersoner. Det är två beslut som inte verkställts på grund av bostadsbrist, den
allmänna bostadskön är lång och sökande från omsorgen prioriteras inte utan måste
ansluta sig till den. Förvaltningsområdeschefen informerar om att man behöver
kunna lösa tillfälliga boende för dessa personer men också lösa bostäder för
äldreomsorgen och korttidsboende med flera. Orust kommun har skrivit på ett
hyresavtal för Eklunden (drygt 30 lägenheter) som man tror kan vara en lösning på
sikt.
Utskottet för omsorg önskar en översikt gällande framtidsplaneringen när det gäller
lokaler för de olika verksamheterna inom Förvaltningsområde omsorg innan
Förvaltningsområdeschefen slutar sin anställning.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs förslag (2015-08-11, § 67) till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_________
På kommunstyrelsen ställer ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller
utskottets förslag till beslut till kommunfullmäktige, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:1306
§ 218
Intern kontroll 2015 - Förvaltningsområde omsorg
Enligt kommunallagen 6 kap. 7 § ” Nämnderna skall var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.”
I dokumentet ”Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun” som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges i kapitel 12 följande gällande intern
kontroll: Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I
begreppet intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:
- Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
- Säkerställa att lagar, riktlinjer med mera efterlevs
- Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på
grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
- Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
- Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner
De områden som avser Förvaltningsområde omsorgs interna kontrollplan för år
2015 är:
- Andel gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)
- Antal dagar med betalningsansvar (enligt betalningsansvarslagen)
- Vite till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
- Lokalbehovsanalys
- Personalförsörjningsplan
Lokalbehovsanalys utifrån lagar och författningskrav, verksamhetsutveckling och
befolkningsprognos. Enligt den interna kontrollplanen redovisas
lokalbehovsanalysen i november månad.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 2015-07-30
____________
Utskottet för omsorgs förslag (2015-08-11, § 68) till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redogörelsen avseende Förvaltningsområdet omsorg 2015 Intern
kontrollplan.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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_________

På kommunstyrelsen frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller utskottets
förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redogörelsen avseende Förvaltningsområdet omsorg 2015 Intern
kontrollplan.
__________

Expedieras till:
FO omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:438
§ 219
Yttrande till IVO ärende 8.4.2-5038/2015-9
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort oanmäld tillsyn på kommunens
boende för ensamkommande. Vid inspektionen uttryckte en av ungdomarna
önskemål om halalslaktat kött men uppges ha nekats detta tidigare. IVO har i beslut
7076/2014 gjort bedömningen att det är en inskränkning i den enskildes möjlighet att
utöva sin religion att inte servera halalslaktat kött. IVO har ställt krav på följande
åtgärd:
•

Kommunstyrelsen ska säkerställa att HBV Andromeda tillhandahåller
halalslaktat kött till de placerade barn och ungdomar som behöver det.

Verksamheten har vidtagit åtgärder utifrån IVO:s krav. Rutinen för inskrivning av
nyanlända barn har reviderats. I samband med första samtalet tillfrågas barnet om det
har önskemål om halalslaktat kött. Verksamheten har också köpt in halalslaktatkött
för barn som önskar detta. Med dessa vidtagna åtgärder anses kravet uppfyllt.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 2015-06-22.
___________
Utskottet för omsorgs förslag (2015-08-11, § 70) till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att så som sitt eget yttrande översända denna tjänsteskrivelse till Inspektionen för
vård och omsorg
___________
På kommunstyrelsen ställer ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller
utskottets förslag till beslut, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att så som sitt eget yttrande översända denna tjänsteskrivelse till Inspektionen för
vård och omsorg
___________

Expedieras till:
FO omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:294
§ 220
Redovisning av kostnad per brukare (KPB) - Förvaltningsområde omsorg
2014
Förvaltningsområdet omsorg genomför sedan 2011 årligen ett projekt som avser att
analysera kostnader per brukare/ insatser. Kostnad per brukare (KPB) används för
att få fram bättre information om prestationer och kostnader inom verksamheterna
Vård och omsorg, Stöd och omsorg och Individ – och familjeomsorgen.
Förvaltningsområdet omsorg använder resultatet för styrning, uppföljning och
förbättring av verksamheten.
Utskottet för omsorg beslutade 2015-03-10 att 2014 års resultat avseende KPB ska
presenteras för kommunstyrelsen enligt tid- och aktivitetsplan.
___________
På kommunstyrelsen gör Samuel Holmberg, Ensolution, en presentation av resultatet
från KPB. Representanter från förvaltningen deltar också för att kommentera och
svara på frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för presentationen och notera densamma till protokollet.
___________

Expedieras till:
FO omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:953
§ 221
Matdistribution till brukare inom Förvaltningsområde Omsorg
Efter en information i kommunstyrelsens arbetsutskott den11 juni 2015 om
Tjörnlådan av Solbritt Törnqvist, vd för Tjörns Måltids AB och Tjörns kommunchef
Johan Fritz, gav kommunstyrelsens arbetsutskott förvaltningsområdeschefen för
omsorg i uppdrag att ta fram ett förslag till en lösning på frågan om mat och
matdistribution till biståndsbedömda brukare i Orust kommun.
Den 1 juli 2014 upphörde distributionen av varm mat till hemtjänstens brukare.
Skälen till detta var att verksamheten hade stora svårigheter med att upprätthålla
kvaliteten på den varmhållna maten samt att hanteringen innebar höga kostnader.
Den varma maten ersattes med möjligheten för brukaren att beställa kall mat från en
leverantör som verksamheten kunde förmedla. Alternativen till detta var att utöka
hjälpen i hemmet med enklare matlagning, köp av fryst mat eller att brukaren löste
matfrågan på egen hand. Den leverantör som de flesta brukare köper sin mat av idag
kan inte leverera specialkost, vilket har blivit ett problem. Specialkost är mat
anpassad till enskilda brukare tex glutenfri, laktosfri, mat för nötallergiker m.m.
Förvaltningsområde omsorg ser många fördelar med att matdistribution av varm mat
avvecklades. Fyra heltidstjänster, undersköterska, kunde omfördelas från bilkörning
till ordinarie hemtjänstuppgifter. Livsmedelskontrollen upphörde och
administrationen för avgifter har minskat. Övergången till kallmatshantering innebar
också att Samhällsutveckling sparade in tjänster i kostenheten. Kostnaden per
portion som handlaren fakturerar den enskilde kan variera mellan 49 kronor per
portion till 69 kronor per portion beroende på val, efterrätt kostar 25 kronor.
Idag köper vi ett antal portioner specialkost, Tjörnlådan, från Tjörns Måltids AB.
Tjörns Måltids AB är ett kommunalt bolat helt ägt av Tjörns kommun. Detta är
problematiskt eftersom Orust kommun i detta bryter mot gällande upphandlingsbestämmelser men det fanns ingen annan möjlighet då kommunens egen kostenhet
inte hade möjligheten att leverera. Tjörnlådan är i detta fall specialanpassad till
enskilda brukare och körs ut en gång i veckan. Den kalla maten som levereras från
Tjörns Måltids AB får högt betyg av de brukare som nyttjar den. Kostnaden för
Förvaltningsområde omsorg är 88 kronor per portion och brukaren faktureras med
45 kronor per portion.
Leveransen från respektive leverantör till kund, en handlare i Svanesund samt Tjörns
Måltids AB, sker från en upphandlad distributör med kylbil. För närvarande
fakturerar Förvaltningsområde omsorg inget för transporten. När det gäller transport
ut till brukaren har vi ett väl fungerande system idag. Kostnaden för kommunen är
cirka 500 000 kronor per år och det som kan hämtas hem som intäkt är en avgift.
Orust kommun debiterade tidigare 5 kronor per portion vilket skulle kunna ge en

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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intäkt på cirka 96 000 kronor per år. Avgiften tas inte ut idag med anledning av den
situation som rådde när matdistributionen upphörde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Förvaltningsområde Omsorg, daterad 2015-05-28
__________
Arbetsutskottet föreslår ( 2015-08-12, § 79) kommunstyrelsen besluta
att vända sig till Tjörns kommun med förfrågan om delägarskap i Tjörns Måltids AB.
__________
På kommunstyrelsen yrkar Bertil Olsson (S) bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut,
och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att vända sig till Tjörns kommun med förfrågan om delägarskap i Tjörns Måltids AB.
__________

Expedieras till:
FO omsorg
Tjörns Måltids AB

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:202
§ 222
Beslut om utträde ur SOLTAK AB
Kommunfullmäktige i kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale,
Kungälv och Öckerö beslutade våren 2013 att ingå som delägare i ett gemensamt ägt
bolag, SOLTAK AB. Syftet med bolaget är att tillhandahålla administrativa
stödresurser till de ägarkommuner som beslutar att överföra sina verksamheter till
bolaget.
Principen för ägarkommunernas engagemang är att alla sju kommunerna äger bolaget
på lika villkor. Varje kommun fattar själv beslut om vilka verksamheter som ska
överföras till bolaget och betalar då för de tjänster som bolaget ska utföra.
Under 2013 genomfördes förstudier av verksamhetsdelarna; ekonomi- och
löneadministration, upphandling samt IT-drift. Studierna av dessa omfattade
ekonomiska och strategiska förutsättningar och bedömningar av för- och nackdelar
med att överföra verksamheterna till bolaget, alternativt att fortsätta behålla dem i
egen regi.
Överföring av verksamheter till bolaget innebär investeringar och driftskostnader för
kommun. På grund av skillnader i förutsättningarna hos de ingående kommunerna,
samt att utfallet förutsatte att samtliga kommuner skulle överföra de aktuella
verksamheterna, gav förstudierna inte en tydlig bild av kostnader och effekter.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-10 § 41 att under förutsättning att
majoriteten av ägarkommunerna till Soltak AB överför respektive verksamhet till
Soltak AB, uppdra till kommunstyrelsen att förhandla om och under vilka
förutsättningar, och när samt i vilken ordning överföring av de aktuella
stödverksamheterna ska genomföras.
Som underlag för det beslutet fanns, dels Soltak AB:s skrivelse om övergång av
stödverksamheter samt dess nyttoeffekter beräknat för varje kommun samt olika
förstudier, dels kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 och
yttranden från några av de berörda verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-08-05
__________
Arbetsutskottets förslag (2015-08-12, § 82) till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med verkan senast från 2018-01-01 säga upp aktieägaravtalet för Soltak AB, samt

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att uppdra till kommunens representanter i Soltak AB:s styrelse att initiera en dialog
med övriga ägarkommuner kring förutsättningarna för ett tidigare utträde för Orust
kommun.
__________
I kommunstyrelsen lämnar ordföranden en bakgrund till ärendet och arbetsutskottets
förslag att säga upp kommunens delägarskap i Soltak AB.
Inga Göransson (C), med instämmande av Christer Hellekant (MP) och Michael
Relfsson (FpO), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med verkan senast från 2018-01-01 säga upp aktieägaravtalet för Soltak AB,
samt
att uppdra till kommunens representanter i Soltak AB:s styrelse att initiera en dialog
med övriga ägarkommuner kring förutsättningarna för ett tidigare utträde för Orust
kommun.
__________

Expedieras till:
kommunfullmäktige

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:933
§ 223
Revidering av policy för bisyssla
Kommunens revisorer har inkommit med Revisionsrapporten – Granskning av
rutiner för bisysslor, daterad 2015-02-02. Revisionen ansåg att det fanns ett antal
brister i kommunens granskning av bisysslor och med anledning av detta har beslut
tagits av kommunstyrelsen 2015-03-25 om nya rutiner enligt nedan:
•Medarbetaren få besvara frågan om bisyssla årligen i samband med mål- och
lönesamtal.
•Ansvarig chef meddelar personalenheten om medarbetaren har en bisyssla.
•Personalenheten skapar ett register på vilka medarbetare som har bisyssla och
detta register uppdateras årligen.
•Uppföljning av bisyssla sker inom ramen för de interna kontrollplanerna.
Med anledning av beslutet om att införa dessa förändrade rutiner fick
kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att revidera innehållet i den befintliga Policyn
om Bisysslor (KS dnr 2009:391) så att den överensstämmer med de nya rutinerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-06-01.
__________
Arbetsutskottets förslag (2015-08-12, § 81) till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att revidera Policy om bisysslor (KS dnr 2009:391) med följande förändringar:
• under rubriken Regelverk 1.2 ändras första meningen genom att parentesen på
första raden (fn. AB 05 § 12) stryks utan att ersättas med annan text
• rubriken 4.1 Årlig enkät utgår
• under rubriken 4 ”Uppgifter om bisyssla”, ersätts den befintliga texten med
följande text: ”Enligt allmänna bestämmelser ska arbetstagare på begäran anmäla
bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning
av bisysslan”. Denna begäran ska ske årligen genom att ansvarig chef ställer
frågan om bisyssla i samband med mål- och lönesamtalet. Om medarbetaren
anger att den har en bisyssla ska chef meddela personalenheten som årligen
upprättar ett register på de bisysslor som förekommer.
• texten under rubriken 4.3 ”Förteckning över tillåtna bisysslor”, ersätts med
följande text: ”Ett register upprättas på Personalenheten med de bisysslor som
förekommer. Registret revideras årligen i samband med mål- och lönesamtalen”
• bilaga 1 och 2 utgår från dokumentet.
• texten under rubriken 4.4 ”Åtgärder vid åläggande att upphöra med bisysslor eller
besked om bisyssla är olämplig”, ändras till att lyda enligt följande: ”Chef som
finner att en bisyssla är otillåten ska skriftligen meddela medarbetare detta samt
motivering till beslut”.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25

2015-08-26

__________

På kommunstyrelsen ställer ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att revidera Policy om bisysslor i enlighet med arbetsutskottets förslag
2015-08-12, § 81.
__________

Expedieras till:
Personalenheten
OKFS

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:57
§ 224
Information Fyrbodals kommunalförbund
Ordföranden informerar om att kommunen från kommunalförbundet har fått en
remiss, daterad 2015-06-17, med möjligheten att senast den 14 september lämna
synpunkter över förslag till Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals
kommunalförbund 2016 (KS dnr 2015:1098). Förutom detta vill
kommunalförbundet också ha svar på några frågor kring förbundets uppdrag och
framtida finansiering.
Ordföranden har varit i kontakt med kommunalförbundet och har fått respit med
tiden för besvarande av frågeställningarna kring uppdrag och framtida finansiering.
Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen ska ge arbetsutskottet i uppdrag dels
att svara på remissen när det gäller Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals
kommunalförbund 2016, dels att ta upp frågeställningarna kring förbundets uppdrag
och framtida finansiering för vidare diskussion i partigrupperna och därefter för
behandling i kommunstyrelsen, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge arbetsutskottet i uppdrag att svara på remissen när det gäller Verksamhetsplan
och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2016, dels
att ge arbetsutskottet i uppdrag ta upp frågeställningarna kring förbundets uppdrag
och framtida finansiering för vidare diskussion i partigrupperna och därefter för
behandling i kommunstyrelsen.
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:49
§ 225
Ordföranden informerar
Ordföranden informerar om aktuella frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:259
§ 226
Anmälan av inkomna skrivelser
Internt
- Utskottet för lärande protokollsutdrag § 74 – Information om rapportering
av anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen (handling bifogades)
- Utskottet för lärande protokollsutdrag § 75 – Information av anmälan/svar
från Skolinspektionen och övriga myndigheter (handling bifogades)
- Klimatstrategi för Västra Götaland – årlig uppföljning. Orust kommuns svar.
(handling bifogades)
Externt
- Årsredovisning för SOLTAK AB
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:76
§ 227
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
anmälas/redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen
kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.
Kommunstyrelsens utskott
KSUL 2015-08-10
KSUO 2015-08-11
KSAU 2015-08-12
Ekonomi
Enligt förteckning 2015-08-20
Arrende
Enligt förteckning 2015-08-20
Skolskjuts/busskort
Enligt förteckning 2015-08-20
Serveringstillstånd
Enligt förteckning 2015-08-20
Parkeringstillstånd
Enligt förteckning 2015-08-20
_______
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:77
§ 228
Anmälan av delegationsbeslut inom förvaltningsområde omsorg (sekretess)
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
anmälas/redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen
kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.
Förteckningar av delegationsbeslut från förvaltningsområde omsorg som ska anmälas
till Kommunstyrelsen finns tillgängliga på sammanträdet.
För juni månad redovisas:

•
•
•
•
•

Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista nr 6/2015.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 6/2015.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 6/2015.
Ordförandebeslut 2015-06-29 – delad avgift för serviceinsatser inom
hemtjänsten för makar.
Delegeringsbeslut 2015-06-16 – Utredning och anmälan Lex Sarah till
Inspektionen för vård och omsorg gällande VOS 2014:34

För juli månad redovisas:

•
•
•
•

Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista nr 7/2014.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 7/2014.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 7/2014.
Ordförandebeslut 2015-07-09 – Ansökan om förlängning av utredningstiden
enligt 11 kap 2 § socialtjänstlagen.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:1846
§ 229
Ändring av delgeringsordning
För att möjliggöra kontraktsskrivande vid tomtförsäljningar behöver nuvarande
delegeringsordning ändras på punkten 7.1.6.a) som avser överlåtelse till enskild eller
juridisk person av mark för villa- eller egnahemsbebyggelse. Detta på grund av nya
benämningar på tjänster/befattningshavare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-24.
På kommunstyrelsen ställer ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller
föreliggande beslutsförslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta följande ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning, under punkt
7.1.6 a) Överlåtelse eller upplåtelse till enskild eller juridisk person av mark för villaeller egnahemsbebyggelse:
Delegat: Markhandläggare ändras till Mark- och exploateringsingenjör
Ersättare: Mark- och exploateringschef ändras till Plan-, mark- och exploateringschef
_______

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Expedieras till:
FO samhällsutveckling
OKFS

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 230
Utbildning - kommunalrätt
Kommunstyrelsen får en genomgång av innehållet i kommunallagen (KL).
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och notera densamma till protokollet.
_______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:57
§ 231
Besök från Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund, representerade av Lars Lindén och Martin Carling,
besöker alla medlemskommuner för att informera om verksamheten och diskutera
aktuella frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för besöket och notera detsamma till protokollet.
________

