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o Alexander Hutter
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
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o Johan Stein
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Exp: Kommunstyrelsen
Kommunchef
KS/2013:443
§ 219
Molntjänsten Google Apps for education och Kommunstyrelsens
personuppgiftsansvar
Förvaltningsområde Lärandes IKT-ansvarige Anders Wockatz ger information om
de molntjänster kommunens skolor har med Google genom ”Google Apps for
education”, för vilka kommunen har två domäner: grundskolan och gymnasiet.
Google har ett standardavtal med de flesta av sina kunder. Orust kommun har ett
förtydligat avtal till standardavtalet, vilket innebär en annan form av konton,
behörigheter till dessa samt rutin för avslut av konton osv. Riktlinjer för hur
användandet av Google Apps har upprättats och arbetet med att upprätta en riskoch sårbarhetsanalys har påbörjats i samarbete med kommunens
säkerhetssamordnare. Områden som av bland annat säkerhetsskäl inte använder
Google Apps för education är kommunens elevhälsa, betyg, summativa bedömningar
och andra områden med myndighetskaraktär.
Anders Wockatz informerar även om Datainspektionen och deras tillsynsarbete.
Datainspektionen har sedan 2011 gjort förelägganden gentemot tre kommuner att de
antingen måste upprätta ett nytt avtal gentemot Google eller upphöra med tjänsten.
Inga viten har dock delats ut. Information ges kring hur dessa kommuner arbetat
med frågan för att uppnå förbättringar och säkrare hantering. Göteborg har under
2014 tecknat avtal med Google Apps, vilket de hävdar är hållbart.
Anders Wockatz har, tillsammans med personuppgiftsansvarige i Umeå, tagit initiativ
till en träff med andra kommuner som arbetar med Google Apps for education.
Syftet är att lära av varandra kring arbetet med risk- och sårbarhetsanalys kring
Google Apps for education. Kommunerna Göteborg, Sollentuna, Helsingborg,
Umeå och Tyresö har tackat ja och kommer att delta, troligen ansluter även Malmö,
Värmdö och Falkenberg. Träffen äger rum i Stockholm den 22 september, till vilken
även kommunens personuppgiftsansvarig inbjuds.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att utse en tjänsteman som ska åka på träff med
andra kommuner som arbetar med Google Apps for education i Stockholm den 22
september.
__________
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KS/2013:1884

§ 220
Motion om fast förbindelse vid Svanesund - Claes Nordevik (FP)
Claes Nordevik, Folkpartiet liberalerna föreslår i motion 2013-10-15
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en fast
förbindelse vid Svanesund. Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-02-24.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-28 § 88
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att ansöka om finansiellt stöd om 250
tkr hos Västra Götalandsregionen för genomförande av en samhällsekonomisk
analys för fast förbindelse till Orust vid Svanesund (Djurnäsudde-Hällesdala) med
beaktande av Trafikverkets möjlighet att ta upp lån i Riksgäldskontoret för
broinvesteringar som ersätter färjor, samt
att genomföra upphandling på förstudie med fokus på cost-benefit-analys (inkl.
miljöpåverkan) och finansieringsmöjligheter (lokalt, regionalt, avgifter etc.).
__________
Förvaltningsområdeschefen för samhällsutveckling informerar kommunstyrelsen om
arbetet med kommunstyrelsens beslutade åtgärder från 2014-03-28 § 88.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2014:1183
§ 221
Hällvikshamn
Bertil Holmberg informerar om nuläget för projekt Hällevikshamn. Önskemål
framförs till kommunen om att Orust kommunska medverka till att en
överenskommelse gällande ändring av detaljplan.
Johan Stein (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till
handlingarna, samt att inte ändra i detaljplanen enligt gjord framställan.
Socialdemokraterna via Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till Johan Steins (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslutar
att lägga informationen till handlingarna utan åtgärd om önskemålet om ändring av
detaljplanen.
__________
Moderata gruppen via Ingrid Cassel (M) samt Veronica Almroth (FP) avstår från att
delta i beslutet.
__________
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KS/2014:219

§ 222
Information - Kommunens ansvar för bostäder för äldre och erfarenhet från
projektet "Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre"
Lisbeth Lindahl informerar om projektet Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus
på äldre, ett samverkansprojekt mellan FoU i Väst/GR , GR Planering och
kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn. Vidare informeras att
projektets syfte var att utveckla användbara metoder för att kartlägga äldres behov,
önskemål och preferenser gällande sitt nutida och framtida boende samt att praktiskt
genomföra inventeringar av fysisk miljö inklusive bostadsbestånd. Metoder för att
hitta övergripande strategier för att planera det ökande behovet av bostäder för äldre
i Orust kommun presenteras.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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MBN/2012:1928

§ 223
Information från projektet Ren Kust, om sommarens händelser och problemet
med plast i havet.
Miljöstrategen Ulrika Marklund informerar från projektet Ren Kust. Cirka 8 000
kubikmeter skräp sköljer upp på Bohusläns stränder varje år. En anledning till att
västkusten är så hårt drabbat av nedskräpning är havsströmmarna. Över 80 procent
av det som hittas på stränderna är plast. Västsveriges kustremsa blir därför en form
av soptipp för hela Nordsjön. Förfulningen av Bohusläns stränder hotar
kustturismen och det marina djurlivet och är dessutom till förtret för
kustkommunerna som ensamma får stå för städnotan.
Forskare från Göteborgs universitet har nyligen tagit prover i Skagerrak, Kattegatt
och södra Östersjön. De har hittat höga ansamlingar av mycket små frigolitkulor och
en omfattande mängd fragment av plastpåsar, hårdplastfragment och syntetiska
fibrer från rep och fiskeredskap. Forskning tyder på att dessa små partiklar kan
misstas för föda, och både minska näringsupptaget och transportera miljögifter in i
filtrerande och planktonätande djur och vidare upp i näringskedjan.
Miljöstrategen informerar om att under Västerhavsveckan och Almedalsveckan har
s/y Hrimfare af Ranrike seglat för projekt Ren Kust, Göteborgs universitet och
Kommunenes internasjonale miljřorganisation (KIMO). Expeditionens ambition var
att bland annat att uppmärksamma problemet på bred front, och öka kunskapen hos
allmänheten. I Almedalen hölls en välbesökt politikerdebatt, med bland andra Lena
Ek och Isabella Lövin.
Informationen läggs till handlingarna.
___________
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KS/2014:114

§ 224
Förvaltningens information
Kommunchefen, respektive förvaltningsområdeschefen för omsorg, lärande och
samhällsutveckling samt chefen för miljö -och byggnadsförvaltningen informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor från respektive verksamhetsområde.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2014:1233

§ 225
Information om Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste
skatteprognos
Ekonomichef Susanne Ekblad informerar om SKL:s senaste skatteprognos.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp: Förvaltningsområde omsorg
Ledningsgruppen OF
MAS
KS/2014:1140
§ 226
Antagande av Verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Fyrbodal 2013
Primärvård, länssjukvård och kommunerna inom Fyrbodal samt Lilla Edets kommun
har sedan 1997, via projektet ”Samverkan genom vårdkedjor” (1997-1999) och
därefter via driftsorganisation ”Vårdsamverkan Fyrbodal” (2000-2012) samverkat i
syfte att överbrygga organisationsgränser. Nuvarande samverkansavtal gäller 201207-01 – 2015-12-15. Avtalet bygger på den av ingående parter gemensamt framtagna
Verksamhetsplan 2012-2015.
Verksamhetsberättelsen för 2013 bygger på verksamhetsplanen samt delar av den
länsgemensamma handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”.
Verksamhetsberättelsen speglar vårdsamverkansarbetet i två perspektiv, struktur och
innehåll, samt är även en uppföljning organisatoriskt främst delregionalt lokalt.
Politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal antog för sin del
verksamhetsberättelsen för 2013 vid sitt möte 6 mars 2014 och rekommenderar
ingående parter i Vårdsamverkan Fyrbodal att göra det samma.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2013, Vårdsamverkan Fyrbodal
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde omsorg, daterad 2014-07-31
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Fyrbodal 2013.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp: Förvaltningsområde lärande
KS/2014:1051
§ 227
Avtal om gemensamt kansli för Antagning till gymnasiet i Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund har länge varit en part i samverkan inom
utbildningsområdet mellan kommunerna i området. Under årens lopp har
förutsättningarna för samverkan varierat, inte minst avseende gymnasieutbildning
och antagning. Den 5 december 2013, § 95, beslutade direktionen i Fyrbodals
kommunalförbund att inrätta ett gemensamt antagnings-kansli samt påbörja
samverkan med Göteborgs Regionalförbund (GR) gällande tekniskt system för
antagning. Avtalet reglerar det gemensamma antagningskansliet inklusive aspekter
kring samverkan om tekniskt system med GR.
Syftet med ett gemensamt kansli för gymnasieantagning i Fyrbodal är att samordna
rutiner och processer, samla kompetensen och att säkerställa likvärdighet för såväl
elever som skolor och huvudmän. Att samla antagningspersonal till ett gemensamt
kansli bidrar också till minskad sårbarhet och säkerställer en hög tillgänglighet. Ett
gemensamt kansli gör att det blir enklare att få en övergripande bild av elevflödena i
regionen.
Genom att anta det nya avtalet ska tidigare avtal daterat 2010-12-27 sägas upp i
samband med att det nya börjar gälla.
Kostnadsmässigt är det nya avtalet likvärdigt med föregående avtal, dock med
undantag för 2015 då kostnaden för dubbla system och implementering av det nya
tillkommer. Avtalet finansieras inom Förvaltningsområde Lärandes budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde omsorg, daterad 2014-07-09
Avtal om gemensamt kansli för Antagning till gymnasiet i Fyrbodal 2014-10-01
Kostnadsberäkning Antagning Fyrbodal
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna avtal om gemensamt kansli för Antagningen till gymnasiet i Fyrbodal
att i samband med att det nya avtalet börjar gälla säga upp nuvarande avtal, daterat
2010-12-27
__________
Johan Stein (C) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2009:1291
§ 228
Förändring av organisation för Orust kommun, från och med 2015-01-01
Nuvarande nämndsorganisation antogs av Kommunfullmäktige 2010-04-29 § 36.
Istället för nämnder med motsvarande uppgifter, infördes bland annat
verksamhetsutskott till kommunstyrelsen med ansvar för sektorerna omsorg, lärande
och samhällsutveckling. Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra till en
arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium med rätt att anlita stöd
från KFI eller annan extern hjälp, att fortsatt granska den nya nämndorganisationen
och fortlöpande rapportera till kommunfullmäktige. Den nya nämndorganisationen
trädde ikraft 2011-01-01 och har under tid genomgått vissa förändringar.
Kommunstyrelsens ordförande initierade ärendet förslag till Förändring av
organisation för Orust kommun från och med 2015-01-01, daterad 2014-06-17, till
arbetsutskottet som beslutade 2014-06-26 § 75 att remittera förslaget till
kommunfullmäktiges preidium och miljö – och byggnadsnämnden för yttrande, samt
att ärendet beslutas av kommunstyrelsen 28 augusti 2014.
I övrigt finns yttranden från kommunfullmäktiges presidium i skrivelse daterad 201408-12 och beslut från Miljö och byggnadsnämnden daterat 2014-08-21 § 185.
Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag till kommunfullmäktige
att med förändring av beslutet 2012-03-29 § 55, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott så att ledamöterna i utskottet bestäms till tre och ersättarna till
tre, och
att införa motsvarande förändring i kommunstyrelsens reglemente § 34, och
att samtliga ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och
att med förändring av beslutet 2012-02-23 § 20 ändra miljö- och byggnadsnämnden
så att ledamöterna bestäms till fem och ersättarna till fem, och
att miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice
ordförande, och
att ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott tjänstgör när ordinarie ledamot är
förhindrad, och
att framtidsgruppens presidium förändras till att bestå av ordförande och en vice
ordförande som väljs av kommunfullmäktige, samt
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att i övrigt bibehålla nämndorganisationen enligt kommunfullmäktiges beslut 201004-29 § 36, och vad avser framtidsgruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 201212-27 § 216.
__________
Sven Olsson (MP), med instämmande av Johan Stein(C), föreslår fullmäktige besluta
om en ändring i tredje att-satsen i Lar-Åke Gustavssons förslag: samtliga
ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ordinarie eller ersättare, samt att stryka den
sjätte att-satsen: att ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott tjänstgör när
ordinarie ledamot är förhindrad.
Kerstin Gadde (S), med instämmande av Veronica Almroth (FP) föreslår
kommunfullmäktige besluta att ta bort framtidsgruppen.
Första förslaget enligt Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag att framtidsgruppen ska
kvarstå.
Andra förslaget enligt Kerstin Gaddes (S) förslag att framtidsgruppen ska tas bort.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller
Gustavssons förslag. Omröstning begärs och skall genomföras. Omröstning begärs
och skall genomföras.
Ja-röst för Lars- Åke Gustavssons (ober) förslag
Nej-röst för Kerstin Gaddes (S) förslag.
Vid omröstningen avgavs 6 ja, 5 nej och 2 avstår.
Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsens beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag till
kommunfullmäktige.
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska vara fem ordinarie
ledamöter och tre ersättare i verksamhetsutskotten.
Första förslaget enligt Lars-Åke Gustavssons förslag till förändring av första attsatsen, att med förändring av beslutet 2012-03-29 § 55, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott så att ledamöterna i utskottet bestäms till tre och ersättarna till
tre.
Andra förslaget enligt Ingrid Cassels (M) förslag till förändring av första att-satsen att
det ska vara fem ordinarie ledamöter och tre ersättare i verksamhetsutskotten.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller
Gustavssons förslag. Omröstning begärs och skall genomföras.
Ja för Lars- Åke Gustavssons (ober) förslag
Nej för Ingrid Cassels (M) förslag.
Vid omröstningen avgavs 7 ja och 6 nej.
Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokoll.
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Kommunstyrelsens beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med förändring av beslutet 2012-03-29 § 55, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott så att ledamöterna i utskottet bestäms till tre och ersättarna till
tre, och
att införa motsvarande förändring i kommunstyrelsens reglemente § 34, och
att samtliga ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ordinarie eller ersättare,
att med förändring av beslutet 2012-02-23 § 20 ändra miljö- och byggnadsnämnden
så att ledamöterna bestäms till fem och ersättarna till fem, och
att miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice
ordförande, och
att framtidsgruppens presidium förändras till att bestå av ordförande och en vice
ordförande som väljs av kommunfullmäktige, samt
att i övrigt bibehålla nämndorganisationen enligt kommunfullmäktiges beslut 201004-29 § 36, och vad avser framtidsgruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 201212-27 § 216.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige

KS/2014:884

§ 229
Antagande av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
fr.o.m 2015-01-01.
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m.
2015-01-01 daterad 2014-06-03.
Alexander Hutter (S) föreslår att arvodesberedningen gör tillägget, alternativt intyg
från arbetslöshetskassan, ska medräknas i Bestämmelserna om ersättning,§13, andra
stycket.
Ingrid Cassel (M) föreslår att den del av bestämmelserna som rör valnämnden
återremitteras till arvodesberedningen med motiveringen att ersättning till
valnämnden ska förtydligas.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera den del av bestämmelserna som rör valnämnden med motiveringen
att ersättning till valnämnden ska förtydligas, samt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att arvodesberedningen ändrar §13, andra stycket till ”med styrkt avses
lönespecifikation eller arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan
utvisande att löneavdrag i motsvarande mån sker”.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss med hänvisning till att arvodena och en
eventuell översyn av organisationen bör synkroniseras.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Veronica Almroths förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att ändra §13, andra stycket till ”med styrkt avses lönespecifikation eller
arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan utvisande att löneavdrag i
motsvarande mån sker”, samt att ändra ersättningsnivån i förslag till Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01, bilaga §4
Förlorad pensionsförmån till 4,5 % på förlorad arbetsinkomst (2014:884)
__________
Veronica Almroth föreslår följande ändring i paragraf i § 7, i Bestämmelser för
ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, oppositionsråd på 40 procent.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att ändra §13, andra stycket till ”med styrkt avses lönespecifikation eller
arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan utvisande att löneavdrag i
motsvarande mån sker”, samt att ändra ersättningsnivån i förslag till Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01, bilaga §4
Förlorad pensionsförmån till 4,5 % på förlorad arbetsinkomst (2014:884)
__________
Folkpartiet, via Veronica Almroth, reserverar sig till förmån för eget förslag.
Leif Apelgren (ober) och Ingrid Cassel (M) reserverar sig mot beslutet.

Orust kommun
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KS/2014:1234

§ 230
Vårt gemensamma ansvar för mottagning av nyanlända i länet
Landshövdingen Lars Bäckström informerar i en skrivelse daterad 2014-07-07,
samtliga kommunerstyrelser i Västra Götalands län om kommunernas gemensamma
ansvar för mottagning av nyanlända i länet:
”Regeringens särskilda samordnare Lars Stjernkvist och Gunnar Hedborg besökte
vårt län 3 och 4 april och under två dagar fördes en dialog med nästan samtliga
ordförande i länets kommunstyrelser. Avsikten med mötena var samråd och dialog
för ökat och jämnare mottagande.
Behovet av platser för mottagning av nyanlända i Västra Götalands län är 7864
platser under 2014. För närvarande har vi överenskommelser på 4033 platser i hela
länet. Det innebär att vi behöver öka platserna i överenskommelserna motsvarande
mellanskillnaden på nästan 4000 platser.
Länets beredskap och kapacitet för mottagningen kan förtydligas genom formella
överenskommelser för mottagning av nyanlända. Den nya stimulansersättningen
enligt förordningen (2010:1122) regleras utifrån befintliga överenskommelser och
antalet mottagna per kommun.
Under hösten kommer vi fortsätta våra överläggningar om mottagande med
förhoppning om att kunna nå länets mål.”
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2013:2112
§ 231
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
”Lokala hälsoskyddsföreskrifter” antagen av Kommunfullmäktige § 1/91 behöver
uppdateras. Laghänvisningar sker till lagstiftning som idag inte längre gäller och en
del har hänt de senaste 20 åren. Miljöförvaltningen har därför skrivit ett förslag till
nya föreskrifter som är tänkta att ersätta de gamla Lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-05 § 330 att presentera förslag till
”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”, bilagt, samt
kartbilagor Orust Norra, Orust Södra och Orust Västra för Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-10 § 54 att återremittera ärendet till Miljöoch byggnadsnämnden med motiveringen att se över reglerna vad avser enskild
avloppsanordning och anslutning av ny toalett.
__________
Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 § 125
Nämnden antar att det Kommunfullmäktige syftar till är hänvisningen till 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, strax innan 2 § i
de föreslagna föreskrifterna. Där står det följande:
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan miljö- och byggnadsnämndens tillstånd inrätta enskilda
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid
anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning.
Detta är en sammanfattning av 13 § som ordagrant lyder så här:
13 § Det krävs tillstånd för att
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
Det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan
avloppsanordning än som avses i första stycket.
En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala
nämnden. Ansökan prövas dock av generalläkaren i de fall generalläkaren utövar
tillsyn över anläggningen.
En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd
för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra
stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda
människors hälsa eller miljön.

Orust kommun
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Detta är därmed en hänvisning till befintlig nationell lagstiftning nämligen
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fastställd med
stöd av Miljöbalken. Kommunen kan inte frångå denna bestämmelse i gällande
lagstiftning och de lokala föreskrifterna kan inte heller på något sätt göra den ogiltig.
Nämnden anser dock att det kan förtydligas att 13 § 2. endast gäller då det rör
anslutningen av en vattentoalett på befintlig anläggning som idag inte redan belastas
av en vattentoalett. Hänvisning kommer därmed att lyda på följande sätt:
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan miljö- och byggnadsnämndens tillstånd inrätta enskilda
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid
anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning till vilken vattentoalett inte varit
ansluten.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 § 125 att presentera förslag till
”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” med en liten
revidering för förtydligande samt kartbilagor Orust Norra, Orust Södra och Orust
Västra för Kommunstyrelsen.
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, med
kartbilagor, daterade 2013-11-18, och
att föreskrifterna träder i kraft 2014-10-01, samt
att föreskrifterna ersätter tidigare antagna ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter” antagna
av kommunfullmäktige § 1/91.
__________

Orust kommun
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Exp: Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde lärande
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:469
§ 232
Godkännande av utökat uppdrag för Vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan
Barn och unga
Politiska samrådsorganet för Vårdsamverkan har givit Fyrbodals kommunalförbund i
uppdrag av att hitta former för att utveckla delregional samverkan mellan regioner
och kommuner i Fyrbodal när det gäller barn och unga.
I januari 2013 hölls ett rådsslag med berörda samverkansparter där slutsatsen var att:
• Det finns behov och intresse för delregional samverkan när det gäller barn
och unga
• Samverkan ska fokusera på främjande och förebyggande
• Samverkan måste vara tydligt kopplat till befintliga strukturer inom
vårdsamverkan
• Samverkan ska ha stöd av en processledare.
Processledaren har med utgångspunkt från ovan fyra punkter tagit fram ett
organisationsförslag för hur en delregional samverkan skulle kunna se ut. Förslaget
innebär kort att Vårdsamverkan Fyrbodals nuvarande uppdrag utökas att omfatta
frågor om barn och unga, en processledare ska finnas som stöd och motor i arbetet
och att Hälsokällan, som nu ligger under kommunalförbundet, flyttas till
Vårdsamverkan Fyrbodal.
Tanken är, enligt den gemensamma skrivelsen från lärande och omsorg 29 juli 2014,
att inkludera barn och unga frågor i den befintliga vårdsamverkansstrukturen. Detta
för att undvika ett utökat antal sammanträden. Förutsättningen är att barns och
ungas frågor ges separat utrymme i befintliga möten där mötet också består av till
viss del särskild representation.
Förvaltningsområdescheferna för Omsorg respektive Lärande i Orust kommun har
varit delaktiga i arbetet genom ordinarie samverkan och samtycker på det av
Fyrbodals kommunalförbund framtagna förslaget. Politiska Samrådet för
Vårdsamverkan Fyrbodal antog förslaget 6 mars 2014 och rekommenderar
kommunerna inklusive Lilla Edet samt Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal
att göra det samma.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna nuvarande Vårdsamverkan Fyrbodals uppdrag att och också omfatta
samverkan Barn och Unga enligt omsorgs och lärandes skrivelse 30 juli 2014.
_______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde lärande
Ledningsgrupp FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:1054
§ 233
Samverkansavtal för vård och omsorgscollege Fyrbodal
Kommunerna inom Fyrbodals geografiska område följer samma utveckling som
Sverige i övrigt när det gäller arbetskraftsförsörjningen inom vård och omsorg. Det
råder brist på utbildad personal, antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammen
motsvarar inte arbetslivets behov av nya medarbetare, befolkningen åldras och stora
personalavgångar väntas de kommande 5-10 åren.
En metod att möta denna situation är att skapa vård- och omsorgscollege (VOCollege). VO-College innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för
att utveckla utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre
koppling mellan teori och praktik. Satsningen ger också möjlighet till
kompetenstutveckling för redan anställda. Certifieringen till VO-College är en
kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren. Satsningen
innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för
vuxna.
Samverkansavtalet bygger, enligt gemensam skrivelse 8 juli 2014 från lärande och
omsorg, på en önskan hos arbetsgivare, fackliga organisationer samt
utbildningsanordnare inom vård och omsorg att gemensamt stärka och utveckla hela
samverkansområdet till en attraktiv vård- och omsorgsregion. Studerande ska
erbjudas utbildning av hög kvalitet som leder till anställningsbarhet. Arbetsgivare ska
kunna rekrytera medarbetare med den kompetens som behövs.
De övergripande målen är att
• Skapa ett relevant och brett utbud av utbildningar som uppfyller Föreningen
Vård- och omsorgscolleges kvalitetskriterier för regionalt VO-College och
som leder till arbete och anställning efter utbildningstiden,
• Främja en god samverkan mellan utbildningsanordnare, akademi, arbetsliv
och samhälle. Med arbetsliv avses här både offentlig och privat sektor,
• Samordna gemensamma, strategiska frågor.
Avtalsparterna förbinder sig att under avtalstiden samverka i VO-College Fyrbodal
enligt ansökan om certifiering.
Varje avtalspart står för de kostnader deras egna medarbetare genererar för att arbeta
inom ramen för VO-college Fyrbodal.
Kostnaden för lokala VO-college berörs inte av detta samverkansavtal.
Förbundet åtar sig att under avtalsperioden samordna och administrera den
samverkan som omfattas av samverkansavtalet. Åtagandet omfattar processledning

Orust kommun
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och administrativa uppgifter kopplat till detta, planering och genomförande av
nätverksträfftar och övriga gemensamma aktiviteteter.
Den totala årliga ersättningen till förbundet under kalenderåret 2014 uppgår till
femhundra tusen (500 000) kronor. Orust kommuns del av finansieringen motsvarar
ca 30 000 kronor/år. Kostnaden kommer att finansieras av Förvaltningsområde
Omsorg inom tilldelad budgetram.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till den gemensamma skrivelse 8 juli 2014 från omsorg och
lärande teckna ”Samverkansavtal avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal”
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:610
§ 234
Kvartal 2 2014 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun 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. Se bilaga.
Rapportering kvartal 2 2014 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal
beslut
ej
verkställda
inom 3
mån.
0
1
0

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
0
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 30 juli 2014.
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.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 § SoL och 28 § f-g LSS).
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2014:23

§ 235
Information - Fyrbodals kommunalförbund
•
•

Utbildning av förtroendevalda att bli certifierade styrelseledamöter.
Information om tiggeri och kommunens befogenheter.

Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2014:22

§ 236
Ordföranden informerar
•
•

Information om ordförandens deltagande i konferens i Stockholm om
havsbruk.
Grannkommunerna Tjörn och Stenungssund om Bohusbanan.

Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2014:245

§ 237
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger
information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar gällande
kränkande behandling för perioden 2014-06-09 till 2014-07-17.
Det har inkommit tre utredningar och rapporter från Henåns skola, en från Varekils
skola och en från Ängås skola.
En händelse genererar ibland upprättande av incidentrapporter för varje enskild elev
som är inblandad i händelsen, vilket gör att antalet rapporter är fler än antalet
händelser/incidenter. I många av incidenterna där samma elever är inblandade. En
del av eleverna har problematik eller diagnoser i någon form. Samtliga ovanstående
incidentrapporter, förutom en, handlar om konflikter mellan elever i någon form.
Förskolorna och skolorna vidtar snabbt åtgärder.
Samarbetet och samverkan mellan Förvaltningsområde Omsorg och Individ- och
familjeomsorgen upplevs generellt sett fungera mycket bra och sker enligt väl
inarbetade rutiner. Arbetet sker till stor del utifrån Västbus-modellen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående information till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2014:244

§ 238
Redovisning av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegationsordning 2014-01-30- Förvaltningsområde omsorg augusti 2014 Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Ordförandebeslut 2014-06-19 – Delad avgift för serviceinsatser inom hemtjänst.
Ordförandebeslut 2014-07-29 – Delad avgift för serviceinsatser inom hemtjänst.
Ordförandebeslut 2014-07-11 – Delad avgift för serviceinsatser inom hemtjänst.
Ordförandebeslut 2014-06-17 – Omplacering enligt § 11 LVU från behandlingshem
till Länssjukhus.
Ordförandebeslut 2014-06-18 – Omplacering enligt § 11 LVU från Länssjukhus till
behandlingshem.
Ordförandebeslut 2014-07-17 – Verkställighet av beslut om bistånd i form av köpt
kvalificerad öppenvård enligt socialtjänstlagen.
Ordförandebeslut 2014-06-26 – Verkställighet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen i form av behandling.
Ordförandebeslut 2014-06-30 – Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen i form av resekostnader maximalt 18 000 kronor för mor och två
syskon till ensamkommande barn.
Ordförandebeslut 2014-06-26 - Verkställighet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen i form av kvalificerad kontaktperson.
Ordförandebeslut 2014-07-08 - Ekonomiskt bistånd mot återbetalning enligt 4 kap. 2
§ och 9 kap. 2 § socialtjänstlagen för depositionshyror.
Ordförandebeslut 2014-07-01 – Verkställighet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen i form av kontaktperson.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 239
Anmälan av inkomna skrivelser
Internt
Utskottet för lärande – Lokalbehov: Ombyggnation av Varekils förskole-och
skollokaler.
(KS/2011:2007)
Externt
Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands Län, Länsstyrelsen,
Samhällsbyggnadsenheten, diarenummer: 405-21288-2014
(KS/2014:1297)
Klimatstrategi för Västra Götaland – uppföljning 2013, Västra Götalandsregionen,
Miljönämnden, diarenummer: MN 41-2014.
(KS/2013:1798)
Förordnande som notarius publicus, Länsstyrelsen, Rättsenheten, diarienummer:
214-22755-2014.
(KS/2014:1113)
Återremitterat ärende överförflyttning av verksamhet till SOLTAK AB,
Protokollsutdrag daterat 2014-06-11 § 106, Tjörns kommun Kommunfullmäktige,
diarienummer: 2013/389-012
(KS/2014:24)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2014:80

§ 240
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation - förteckningar
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade
KSAU 2014-08-04, 2014-08-13, 2014-08-25
KSUO 2014-08-12
KSUL 2014-08-11
KSUS 2014-08-08
Ekonomi, Trafikreglering, Skolskjuts,
och Serveringstillstånd
KS Del/2014:122, KS Del/2014:151-152, KS Del/2014:397,
KS Del/2014:402, KS Del/2014:102-104,
KS Del/2014:106-108, KS Del/2014:115,
KS Del/2014:209-215, KS Del/2014:227,
KS Del/2014:398-399

KS/2014:80

Personalärende
Enligt löpnummer 750-810

KS/2014:88

Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2014:1029 och KS/2014:1030.
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__________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________
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Exp: Kommunchefen
KS/2012:2615
§ 241
Beslut i samband med den fortsatta rättsliga processen mot NCC gällande
Henån skola
På kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-09 ger kommunens juridiska ombud
och kommunchefen en utförlig redogörelse om den vidare processen för Henån
skola.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 262 att kommunen väcker en
fullgörelsetalan för vite/skadestånd och gör en reklamation på
ventilationsanläggningen, Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till
kommunchefen att bereda erforderliga beslut i samråd med av kommunen anlitad
advokat för rättsliga åtgärder för att få ersättning för åtgärder för att få skolan i
funktion rörande golv, ventilation och buller med mera.
På grund av nya fakta, bland annat att överbesiktningen är godkänd, synes det ej vara
adekvat att fortsätta den väckta fullgörelsetalan.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva de delar av
kommunstyrelsens beslut från 2013-10-09 § 262 som rör den rättsliga processen mot
NCC, samt att ge kommunchefen i uppdrag att inleda diskussioner med NCC i syfte
att nå en överenskommelse.
___________
Kommunchef Jan Eriksson meddelar att han tillsänder advokatfirman Glimstedt en
förfrågan om utlåtande gällande beslutsförslaget ovan och att detta utgör ett
kompletterande beslutsunderlag på kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti.
Kristina Svensson (MP) och Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till Lars-Åke Gustavssons
(ober) förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva de delar av kommunstyrelsens beslut från 2013-10-09 § 262 som rör den
rättsliga processen mot NCC, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att inleda diskussioner med NCC i syfte att nå en
överenskommelse.
__________
Kristina Svensson (MP), Kerstin Gadde (S), Ingrid Cassel (M), Lotta Husberg (S) och
Johan Stein (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva de delar av kommunstyrelsens beslut från 2013-10-09 § 262 som rör den
rättsliga processen mot NCC, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att inleda diskussioner med NCC i syfte att nå en
överenskommelse.
__________
Moderata gruppen och Folkpartiet gör följande protokollsanteckning till punkten
tillägg till kommunstyrelsens protokoll 28 aug 2014 punkt – Beslut i samband med
den fortsatta rättsliga processen mot NCC gällande Henåns skola:
Ärendet behandlades bakom stängda dörrar och som sista punkt kl. 17.10
KS sammanträde startade kl. 08.15
Ärendet var berett av AU som begärt att få in ett skriftligt underlag från kommunens
jurist i aktuell fråga. Kommunchefen inledde ärendet med att meddela att advokatens
skrivelse var sekretessbelagd. Ärendet föredrogs av kommunchefen. Först efter att
yrkande på att återkalla stämningarna lämnats av en majoritet av ledamöterna
lämnades sekretesshandlingarna ut för läsning under 15 minuter.
Inför mötet hade kommunalråd, oppositionsråd och vice ordförande i KS haft
möjlighet att läsa den sekretessbelagda handlingen via översänt mail. Möjlighet fanns
därför för såväl den ledande minoriteten och oppositionen(s) att informera sina
ledamöter före mötet.
Ledamöterna från Nya Moderaterna och Folkpartiet fick 15 minuter på sig att läsa
sekretessbelagt PM från kommunens jurist. PM omfattade 8 sidor + bilagor totalt 28
sidor.
Därefter samlades dokumenten in av kommunchefen.
Vi kan bara konstatera att ledamöterna i KS inte ges samma möjlighet till
information.
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§ 242
Utskottet för omsorg - personärenden 2014 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2003.
Underlag utskottet för omsorg 2014-07-10.
__________

