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Ulf Sjölinder (L) §§ 130-150
Magnus Lebeck (SD) §§ 137-142
Ulla Kedbäck (MP) §§ 143-160
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……………………………………..
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……………………………………..
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…………………………………….
Shkelqim Istrefi
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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef §§ 143-160
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
Eva Kläppe Hellström, samhällsstrateg §§ 138-139
Rickard Karlsson, chef plan, mark och exploatering §§ 138-139
Lena Falkheden, universitetslektor § 139
Susanne Ekblad, ekonomichef § 140
Anna Torstensson, biträdande förvaltningsområdeschef § 141
Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare § 142
Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet § 143
Andreas Sjögren, driftledare § 143
Lisbeth Arff (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 137-142
Jan Gustavsson (L), ej tjänstgörande ersättare §§ 137-142
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 137
Förvaltningens information
Kommunchef informerar om:
- Familjecentral
- Utvärdering av förvaltningsorganisation
- Intraprenad
- Kommunanvisningar av nyanlända
Informationen läggs till handlingarna
___________
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2017-06-21
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§ 138
Information om beviljat EU-bidrag till projektet Ett smart och bärkraftigt
Ösamfund - Orust och Hvaler
Projektet Ett smart och bärkraftigt Ösamfund, Orust och Hvaler är beviljat i enlighet
med ansökan. Projektet startar 1 september.
Förvaltningsområde samhällsutveckling återkommer till kommunstyrelsen med
information om projektplan.
Informationen läggs till handlingarna.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 139
Information om Chalmers Arkitekturs mastersprogram i Orust hösten 2017
Representanter för Chalmers tekniska högskola presenterar det studentarbete som
kommer att utgå från Orust under hösten 2017, inom ramen för mastersprogrammet
Design for sustainable development. Studenterna kommer att ta fram innovativa och
hållbara förslag på lokal utveckling och samhällsplanering. Förslagen är baserade på
att studenterna själva har skapat sig en bild av testmiljöerna genom platsstudier. De
kommer att innehålla strategier, planeringsförslag och design som främjar en hållbar
utveckling, baserat på platsstudier – konkreta lösningar som är anpassade för Orust.
Resultatet av studenternas arbeten kommer att ligga till grund för ta fram en metod
för hållbar samhällsplanering, där kommunens olika planer kan kopplas samman.

Studentarbetet är en del i Interreg Sverige-Norgeprojektet mellan Orust och Hvaler
som startar till hösten.
_______
Informationen läggs till handlingarna
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:2021
§ 140
Antagande av budget 2018 med plan för 2019 och 2020
Den politiska majoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2018 med plan för 2019
och 2020.
Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre
målområden. Dessutom ges sju riktade uppdrag under planperioden utifrån den
politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är
utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2017-05-24
Förslag till budget 2018 med plan för 2019 och 2020, framtagen av den politiska
majoriteten med stöd av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-24.
Protokoll från centrala samverkansgruppen 2017-06-08 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2018 med plan för 2019
och 2020,
att fastställa de finansiella målen för åren 2018-2020,
att fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2018-2020,
att fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona för 2018, vilket innebär en
oförändrad skattesats jämfört med 2017,
att fastställa budgetramar för nämnder och förvaltningsområden år 2018 samt
preliminärt för 2019 och 2020,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar, uppdrag
och verksamhetsförändringar som redovisas för åren 2018-2020,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2018 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt,
att beslut om taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna tas i
kommunfullmäktige senast i november 2017,
att fastställa investeringsbudget för år 2018 samt preliminära investeringsramar för
2019 och 2020,
att under hösten 2017 fortsätta arbetet med att se över kommande investeringsbehov
för 2018 och framåt,
att en revidering av 2018-2020 års investeringsbudget görs efter att 2017 års
redovisning är stängd för året,
att fastställa internräntan till 1,75 %,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till
857 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2018 med
högst 100 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2018,
samt
att nämnderna ska besluta om sina uppdragsdokument inklusive detaljbudget för
2018 senast under november månad 2017
Veronica Almroth (L) och Anders Arnell (M) meddelar att de inte deltar i beslutet.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Veronica Almroth (L) för liberalerna och Hans Pettersson (M) för moderaterna
meddelar att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
__________
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Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1077
§ 141
Antagande av handlingsplan avseende kostnadsförändringar i
förvaltningsområde omsorg
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett extern konsultföretaget. Orsaken till genomlysningen
var det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016.
Resultatet av genomlysning var att förvaltningsområdets kostnader i förhållande till
andra jämförbara kommuner är betydligt dyrare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-23
Handlingsplan 2017-05-23
__________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområdets handlingsplan avseende kostnadsminskningar
åren 2018-2019-2020
att ge förvaltningsområdet ett utredningsuppdrag som ska innefatta ekonomiska
konsekvenser av att förändra/avveckla verksamheter som inte är reglerade enligt
lagar och författningar. Utredningen ska också belysa hur servicenivå och kvaliteten i
verksamheten kan komma att påverkas, och
att handlingsplanen verksamhetsförändringar följer budgetprocessen åren 2018-20192020
______________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottet för omsorgs förslag.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
Ekonomienheten
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 142
Näringslivs information
- Reflektion från företagsbesök
- Implementering av handlingsplan
- Forum Orust
- Arbetet med näringslivsrådet
- Fokusgrupper
- Svensk näringsliv, resultat från undersökning
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:987
§ 143
Uppdrag att sälja egendom - Gullholmsbadspirens brygga
Bryggan vid Gullholmsbadspiren har efter särskild inspektion av upphandlad
konsultfirma konstaterats att konstruktionen är kraftigt underdimensionerad för
nuvarande båttrafik med avseende på påkörningslaster och brukslaster samt att
angöringsplatsen är dåligt anpassad till de svåra vind och strömförhållanden som kan
råda på platsen.
För att få en ny brygga som uppfyller de krav som finns för att få en funktionell
infrastruktur och en säker angöringsplats är trafikoperatören villig att stå för
investeringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-16
Arrendeavtal, daterat 2017-05-24
Kristina Svensson (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
förvaltningsområde samhällsutveckling att sälja bryggan vid Gullholmsbadspiren till
bokfört värde, under förutsättning att arrendeavtal tecknas för den nya bryggan med
trafikoperatören.
Kommunstyrelsen bifaller Kristina Svenssons (MP) förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:195
§ 144
Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhults
återvinningsstationer
Solweig Levin (L) och Anders Arnell (M), föreslår i motion daterad 2017-02-01
kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr
och Timmerhults återvinningsstationer så tillvida att taxan för privatpersoner och
företag blir densamma.
___________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02 anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2012:1404
§ 145
Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en utveckling av VA-försörjningen i Orust
kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är en VA-översikt,
sammanställd under hösten 2013 samt en VA-strategi, antagen av
kommunfullmäktige i början av 2016. Denna VA-plan bygger på de beskrivningar
som finns i VA-översikten och på de ställningstagande som finns i VA-strategin.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-plan 2017, Orust kommun daterad 2017-05-02 med tillhörande bilagor 1,
2 och 3 samtliga daterade 2016-12-30
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 146
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
I sammanhanget översyn av den politiska organisationen behandlades bland annat
motionen daterad 2015-01-27 från Fredrik Stengafvel (SD) som utöver förslag
berörande kommunstyrelsen också innehöll förslag till kommunfullmäktige att
besluta om ett minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige från 41 till 31
ledamöter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-07 att remittera frågan om
antalet ledamöter i kommunfullmäktige till partierna för yttrande senast 18 maj.
_____________
Kristina Svensson (MP) och Maria Sörkvist (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 41.
Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att
antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
enligt Kristina Svenssons (MP) förslag.
Mot beslutet reserverar sig Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L).
_________
Elsie-Marie Östling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Mot beslutet reserverar sig Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M).
_______

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:757
§ 147
Förslag till beslut om start av program för havsplanering som underlag till
tematiskt tillägg av översiktsplan för Orust och Tjörns kommuner
Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att uppnå en långsiktigt hållbar
och effektiv förvaltning och utveckling av våra havsområden. Just nu pågår arbetet
med att ta fram en havsplan för Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland
och en liten del av Skåne.
Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten. För
kustkommunernas del innebär det att även kustvatten och territorialvatten ska
inkluderas i den fysiska planeringen. Länets kustkommuner har en nyckelroll i
planeringen av Västerhavet, inte minst eftersom den statliga havsplanen och
kommunernas översiktsplaner överlappar i vissa delar.
Slutet av hösten 2017 – våren 2018 genomför HaV ett officiellt samråd om
havsplanen för Västerhavet där kommunerna kan inkomma med synpunkter.
KOMPIS – Kommunal planering i (statlig) samverkan – är ett statligt bidrag instiftat
av Havs- och vattenmyndigheten, för att stimulera kommunernas deltagande i den
nationella havsplaneringen.
Orust kommun har under våren tillsammans med Tjörns kommun gjort en ansökan
om KOMPIS-bidrag för att påbörja gemensam kommunal kust- och havsplanering.
Projektet som ansökan gäller är ett inledande programarbete för att ta fram en
gemensam tematisk översiktsplan för kommunernas kust- och havsområden.
Länsstyrelsen har beviljat ansökan till en summa av 750 000 kr, vilket motsvarar 75
% av uppskattad projektbudget på 1 000 000 kr för inledande programarbete. I och
med ansökan har kommunerna förpliktat sig att motfinansiera projektet med
resterande 125 000 kr per kommun i form av medverkande tjänstemäns arbetstid.
Resultatet av arbetet ska slutredovisas senast 2018-04-30, med en delredovisning
under november 2017.
Projektet avses genomföras med hjälp av plankonsulter, som ska handlas upp
kommungemensamt. Projektledningen avses utgöras av tjänstemän från båda
kommunerna, samt med en styrgrupp av politiker från båda kommunerna.
Projektorganisation återstår att forma under programarbetets inledande fas.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens planavdelning och miljöstrateg att starta
arbete med program som under för kommungemensam TÖP (tematiskt tillägg till
översiktsplan) för havsplanering, ihop med Tjörns kommun, och
att avsätta 125 000 kronor till arbete med program som underlag för
kommungemensam TÖP (tematiskt tillägg till översiktsplan) för havsplanering med
fördelningen 85 000 kronor år 2017 och 40 000 kronor; finansiering inom
kommunstyrelsens ram för 2018.
Beslutet skickas till
Miljöstrateg
Ekonomienhet
___________

Orust kommun
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KS/2017:1108
§ 148
Ändringar i kommunstyrelsens delegeringsförteckning
Lagändringar och organisatoriska förändringar inom förvaltningen och inom enheten
för medborgarservice har föranlett behov av förändringar i delegeringsförteckningen.
________

Kommunstyrelsen beslutar
att i delegeringsförteckningen göra följande ändringar:
” 1.3. Tillståndsgivning till alkoholservering
Ny delegat:

alkoholhandläggare (ALKH not. ny förkortning)

Ny ersättare:

adm. samordnare på medborgarservice (AMS)

3.4. Besluta om färdtjänst enligt färdtjänstlagen

samt

3.5. Besluta om riksfärdtjänst enligt riksfärdtjänstlagen
Ny delegat:

Färdtjänsthandläggare (FTJ)

Ny ersättare:

adm samordnare på medborgarservice

Och att införa ett nytt kapitel i förteckningen; 8. Övrig myndighetsutövning.
8.1. Beslut enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
8.1.1. Besluta om försäljningsförbud upp till sex månader samt beslut om varning
eller vite
Delegat:

AU

8.1.2. Besluta om omhändertagande av tobaksvara
8.1.3. Besluta om återlämnande av tobaksvara

samt

Orust kommun
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Delegat:

Ersättare:

Förvaltningssekreterare (Fsekr not. ny förkortning)

Färdtjänsthandläggare (FTJ)

8.1.4. Besluta om att förstöra omhändertagna tobaksvaror
Delegat:

chef för medborgarservice (MSCH)

Beslutsexpediering
Berörda delegater och ersättare, OKFS, kanslichef, FO-samh.utveckling

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:897
§ 149
Upphävande av Riktlinjer för reklam i kommunala idrottslokaler inom barnoch utbildningsförvaltningen
2010-06-17 § 72 fastställde barn- och utbildningsnämnden dokumentet för
”Riktlinjer för reklam i idrottslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen”.
Dokumentet hanteras idag av Förvaltningsområde samhällsutveckling. Dokumentet
behöver efter genomgång förändras i sitt rutinsystem och anpassas till en mer
tidsenlig form. Beslut och avtal sker idag genom fritidsverksamheten för
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Inkomst i form av sponsring är en viktig inkomstkälla för föreningar. För detta
behövs enhetliga rutiner för hur reklamskyltning får nyttjas på de anvisade
reklamytorna.
Rutinernas syfte är att möjliggöra för föreningar att nyttja kommunenslokaler för
uppsättning av reklam på anvisade ytor i lokalen. Möjlighet till reklamskyltning ska
vara lika för alla föreningar.
De nu framtagna rutinerna är sammansatta utifrån nya regelverket om hur
kommunens styrdokument ska författas och antas enligt dessa på tjänstemannanivå.
Det innebär att dessa, Rutiner för uppsättning av reklam för föreningar i kommunala
idrottslokaler, ersätter tidigare Riktlinjer för reklam i kommunala idrottslokaler inom
barn- och utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-09
Riktlinjer för reklam i kommunala idrottslokaler inom barn- och
utbildningsförvaltningen, antagna 2010-06-17 § 72
Rutiner och avtal vid uppsättning av reklam för föreningar i kommunala
idrottslokaler, daterade 2017-05-15.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva tidigare gällande dokument 2010-06-17 § 72 ”Riktlinjer för reklam i
kommunala idrottslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen”.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Orust kommuns författningssamling

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:879
§ 150
Ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av ledning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-29 § 148, att fastställa nolltaxa för markintrång
på kommunal mark vid anläggande av VA-, fiber, tele och elledningar.
Förvaltningen har 2017-04-05 föreslagit kommunstyrelsen att i ett nytt beslut
fastställa att ledningsägare ska erlägga marknadsmässig intrångsersättning vid
anläggande av ledningar.
Utskottet för samhällsutveckling återremitterade ärendet till förvaltningen 2017-0405, för en mer utförligt jämförande beskrivning med andra kommuner.
Anläggande av ledningar, till exempel VA-, fiber-, tele- och elledningar, begränsar
möjligheten att nyttja marken för andra ändamål, vilket kan leda till en
marknadsvärdessänkning på fastigheten varför normalt intrångsersättning erläggas av
ledningsägaren.
Värdering utförs normalt av ledningsägaren som redovisar denna i ett
värderingsprotokoll. Intrångsersättningen beräknas enligt de värdegrunder som
allmänt tillämpas för ledningar, jordkablar och nätstationer.
Vid upplåtelse av kommunal mark för ledningar bör det vara tydligt vad som ingår i
begreppet ledning. Enligt ledningsrättslagen innefattar upplåtelse av ledningsrätt även
master och teknikhus, vilka innebär ett större intrång i fastigheten och därmed en
större marknadsvärdessänkning.
Om ingen intrångsersättning erläggs har kommunen inte kostnadstäckning för
administrationen vid markupplåtelser. Enligt den praxis som har tillämpats tidigare
har ledningsägaren utfört värdering och bedömt intrångsersättningens storlek.
Förvaltningen behöver endast göra en bedömning av rimligheten i den beräknade
ersättningen. Vid detta förfarande bedöms förvaltningen få kostnadstäckning för
administration av markupplåtelserna. Under år 2016 erhöll kommunen cirka 50 000
kr i intrångsersättning.
Förvaltningen har gjort en jämförelse av hur närliggande kommuner hanterar
upplåtelse för ledningar. I Stenungsunds kommun får ledningsägaren ansöka om
ledningsrätt hos Lantmäteriet, det innebär att Lantmäteriet beslutar om
intrångsersättning. I Tjörns kommun används den praxis som tidigare har tillämpats i
Orust kommun, det vill säga att ledningsägaren utför värdering och bedömer
intrångsersättningens storlek. Det kan tilläggas att Brattås fiber på Orust och Valla
fiber på Tjörn har erbjudit en intrångsersättning vid anläggande av fiberledning på
kommunal mark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-11.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva sitt tidigare beslut, 2016-06-29 § 148, om nolltaxa för markintrång på
kommunal mark vid anläggande av följande samhällsnyttiga funktioner: VA-, fiber-,
tele- och elledningar, och
att marknadsmässig ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av
ledning ska erläggas av ledningsägaren, fibernät för allmänheten exkluderat, samt
att merkostnaden finansieras inom budgetram för förvaltningsområde
samhällsutveckling.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva sitt tidigare beslut, 2016-06-29 § 148, om nolltaxa för markintrång på
kommunal mark vid anläggande av följande samhällsnyttiga funktioner: VA-, fiber-,
tele- och elledningar utom vad avser fibernät för allmänheten, och
att marknadsmässig ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av
ledning ska erläggas av ledningsägaren, fibernät för allmänheten exkluderat, samt
att merkostnaden finansieras inom budgetram för förvaltningsområde
samhällsutveckling.
Beslutet skickas till
Chef för plan, mark och exploatering
Chef för affärsdrivande verksamhet
Mark- och trafikingenjör
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 151
Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Förvaltningsrätten och Arbetsmiljöverket.
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2017-05-03 i ärende om överklagat beslut
avseende skolskjuts. Dnr KS/2016:1259.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev med växelvis boende, då
eleven är folkbokförd i annan kommun och går i skolan där. Det är, enligt skollagens
och Orust kommunens skolskjutsbestämmelser, hemkommunen som ombesörjer
eventuell skolskjuts. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2. Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande/beslut från genomförd inspektion 20
april 2017. Dnr KS/2017:580.
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av arbetsmiljöarbetet vid Ängsbergets
förskola den 20 april 2017. Vid inspektionen framkom både rutiner som fungerade bra
och sådant som kan förbättras. Inspektionsmeddelandet beskriver både de brister som
synliggjorts och krav på åtgärder.Arbetsmiljöverket kommer att göra ett återbesök under
september månad.
3. Kammarrättens beslut/dom av 2017-05-12 i ärende om överklagat beslut avseende
skolskjuts. Dnr KS/2016:1394.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev, med folkbokföringsadress
som ligger inom den zongräns till anvisad skola, från vilken man inte är
skolskjutsberättigad. Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut till
Förvaltningsrätten, som i sin dom av 2017-02-09 avslår överklagandet. Ärendet har
därefter varit en fråga om prövningstillstånd hos Kammarrätten.
Kammarrätten meddelar i sitt beslut av 2017-05-12 att inte meddela prövningstillstånd,
vilket innebär att Förvaltningsrättens avgörande står fast.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:13
§ 152
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde omsorg
Orust kommun ska, 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 ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige. Se bilaga.
Rapportering kvartal 1 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån.

Individ- och familjeomsorgen
4****
0
Vård och omsorg
14*
9***
Stöd och omsorg (LSS)
1
0
* Varav två har återtagit sin ansökan och fem har tackat nej till erbjudande
** Varav __ har flyttat till annan kommun
*** Varav en har tackat nej till erbjudande
****Varav en åter till Migrationsverket

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor i juni 2017.
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.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport Biståndsenheten LSS och SoL Äldreomsorgen 2017-04-13
Tjänsteskrivelse 2017-06-07
Kvartalsrapport Individ- och familjeomsorgen 2017-06-07
_______________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2017 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för omsorgs förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:15
§ 153
Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av Politiska beredningsgruppen och det
Politiska samrådet mellan Väst Kom och Västra Götalandsregionen (SRO) tagit fram
ett Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VG) har
sedan länge ett fördjupat samarbete kring personliga hjälpmedel vilket bl.a. har lett till
ett gemensamt regelverk och gemensamma principer vad gäller förskrivning av
personliga hjälpmedel. För att även försörjningen av personliga hjälpmedel ska vara
gemensam så har de upphandlingar som tidigare har skett gjorts gemensamt. Detta
innebär bl.a. större volymer, enklare hantering och logistik samt att patienter inte
behöver byta hjälpmedel när de byter vårdgivare.
Gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas
Orust kommun har, liksom alla övriga 48 kommuner inom VG, sedan 151001 ett
tvåårigt samarbetsavtal med VGR rörande personliga hjälpmedel, produkter och
tjänster. Möjligheten att teckna samarbetsavtal istället för att upphandla avtal kom i
samband med att EU rätten kring dessa frågor ändrats.
Utvärdering av samarbetet mellan kommunerna och VGR och deras
Hjälpmedelscentral kring försörjning av personliga hjälpmedel utifrån
samarbetsavtalet är goda. Transpararensen har ökat, styrning och påverkan utifrån
kommunernas perspektiv har förbättrats och kostnaderna har minskat.
Det föreliggande avtalet bygger på det gällande avtalet, men med tydligare skrivningar
vad gäller avtalstid, uppföljning och avtalsvård.
Orust kommun föreslås av ovanstående skäl teckna ett nytt samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel.

Beslutsunderlag
Missiv, samarbetsavtal 170421, KS/2017:15
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, KS/2017:15
Tjänsteskrivelse 2017-05-07, KS/2017:15
_______________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för Omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna samarbetsavtal med Västra Götalands Regionen för försörjning av
personliga hjälpmedel
_______________

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal daterat 2017-04-01 med Västra Götalands Regionen för
försörjning av personliga hjälpmedel.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
Västra Götalands Regionen
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:976
§ 154
Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
Södra Bohuslän Turism AB är en lokal icke vinstdrivande turistorganisation för de
fyra kommunerna Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Orust. Syftet är att utveckla och
stödja besöksnäringen, genom att öka exportmognaden, stödja/utveckla företag
inom näringen, initiera nya och utveckla befintliga reseanledningar, marknadsföra,
öka regionens attraktion och verka för ett enat Bohuslän. Varje år upprättas en
affärsplan för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-10 § 132 att förlänga samarbetsavtalet 2017
med Södra Bohuslän Turism AB inklusive tilläggsavtal gällande drift av turistbyrån.
Frågan om kommunerna behöver upphandla tjänsterna för turistverksamhet ska
utredas under 2017. Denna process har inte startat och därför behöver avtalet
förlängas även för 2018 eftersom gällande avtal upphör 2017-12-31. Ett förslag till
nytt samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB för 2018
är framtaget.
Enligt avtalet blir kostnaden 2018 för Orust kommun, exklusive moms, 818 252
kronor plus 384 948 kronor för totalentreprenad turistinformation (50 % helår),
totalt 1 203 200 kronor. Anslag finns i kommunstyrelsestabens budgetförslag för
2018.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan Orust kommun och
Södra Bohuslän Turism AB för 2018
Beslutet skickas till
Kommunutvecklare
Södra Bohuslän Turism
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:168
§ 155
Upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning för parkering i Tuvesvik
En detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik, utökad färjeterminal, antogs 2006 för att
bland annat möjliggöra för fler parkeringar i Tuvesvik då färjeförbindelsen till
Käringön skulle avgå från Tuvesvik istället för från Hälleviksstrand. Orust kommun
ansökte 2009 om inrättande av gemensamhetsanläggning för parkeringar vid
Tuvesvik. Förrättningen avslutades 2013 då lantmäteriet bildade
gemensamhetsanläggningar för bland annat parkering på Lavön 2:20. Kommunen
ansvarar för en besöksparkering inom området. Besöksparkeringen ingår inte i
gemensamhetsanläggningen.
Under 2014-2016 har Käringöns samfällighetsförening och Gullholmens
samfällighetsförening haft ett flertal överläggningar med kommunen gällande
parkeringen i Tuvesvik. Det har bland annat diskuterats skadegörelse på fordon och
säkerhetshöjande åtgärder. Föreningarna har utarbetat underlag för utförande av
säkerhetshöjande åtgärder såsom ökad belysning, kameraövervakning och inhägnad
med säkerhetsstaket och grindar. Föreningarna bekostade under 2015 bevakning
genom vaktbolag. Trots detta har skadegörelsen fortsatt och föreningarna vill
förbättra säkerheten inom parkeringsanläggningen.
Föreningarna inkom strax före årsskiftet 2016 med en skrivelse till kommunen med
syfte att bygga ett säkerhetsstaket med ändamålsenliga portar för hela området. För
att erhålla den bästa arronderingen vill sökanden enligt skrivelse daterad 2016-09-11
överta den yta som i gällande detaljplan är avsedd för återvinningsstation(se
kartbilaga 1, daterad 2017-05-15). Föreningarna uppger i skrivelsen att de kommer att
ersätta kommunen ekonomiskt för markytan och preciserar via e-post 2017-05-19 att
man anser att en rimlig ersättning är ett industrimarkspris på 250 kr/kvm.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt förvaltningen att upprätta ansökan/överenskommelse om utökning av
gemensamhetsanläggning med området enligt kartskiss mot en ersättning av 500
kronor per kvadratmeter.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Plan-, mark- och exploatering
Förvaltningsområdeschef Samhällsutveckling
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 156
Anställning av ny verkställande direktör för Stiftelsen Orustbostäder
Orustbostäders Verkställande Direktör, Ted Lärnhem, slutar sin tjänst under 2017.
Stiftelsens ekonomichef Martin Hellgren är kandidat till tjänsten som VD. Stiftelsens
stadgar föreskriver att kommunen ska godkänna styrelsens val av VD.
Styrelsen beslutade 2017-06-20 att anställa Martin Hellgren som Verkställande
direktör, VD, för Stiftelsen Orustbostäder från och med 2017-08-01, samt att
Stiftelsens anställning av Martin Hellgren som ny VD skall meddelas Orust kommun
och är giltigt först efter kommunens godkännande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Stiftelsen Orustbostäders förslag till verkställande direktör.
__________
Beslutet skickas till
Stiftelsen Orustbostäder
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1175
§ 157
Förordnande av ledamot att fatta beslut i brådskande ärenden enligt LVM och
LVU
När beslut enligt med LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och
LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) ska fattas, uppstår ibland situationer
där det finns behov av att snabbt verkställa beslut. Socialtjänstlagen, LVU och LVM
medger rätt till ordförande, eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat,
att fatta beslut i ärenden som är av särskilt brådskande natur och där nämnden eller
utskottet inte kan inväntas. Detta behov är i första hand tillgodosett genom att
socialnämndens ordförande genom lag har angiven rätt att fatta beslut, så kallad
kompletterande beslutanderätt. Den kompletterande beslutanderättet kan i samband
med verkställighet av beslut, vid så kallad polishandräckning, delegeras till namngivna
tjänstemän inom socialtjänsten.
Då nuvarande delegater avslutar eller är tjänstlediga från sina anställningar behöver
beslutanderätten förnyas med nya namngivna befattningshavare. I sammanhanget
uppdateras även socialjourens delegater.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-20
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att nedan namngivna tjänstemän ska ges kompletterande beslutanderätt enligt 43 § 2
p LVU
Ann-Catrin Waldén, enhetschef
Annelie Tollehed Biller, enhetschef
Cecilia Kristmansson, enhetschef
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg
Carina Gustavsson, socialsekreterare socialjouren
Marika Axelsson, socialsekreterare socialjouren
Solveig Larsson, socialsekreterare socialjouren
Håkan Hansson, socialsekreterare socialjouren
Eva Nilsson, socialsekreterare socialjouren

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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att den kompletterande beslutanderätt enligt 43 § 2 p LVU upphör för Julia Lundwall
och Annika Westlund, och
att paragrafen justeras omedelbart
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg
Annelie Tollehed Biller, enhetschef
Cecilia Kristmansson, enhetschef
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:531
§ 158
Anmälan av inkomna skrivelser
Protokoll från Överförmyndarnämnden 2017-05-10
___________
Anmälan av inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 159
Anmälan av delegerade beslut
Delegeringsbeslut enligt lista numrerad 221, personalenheten.
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering reinvestering Ellös skola maj 2017
Delegeringsbeslut- Beslut om och igångsättning av mindre investering - Taklyft till
Ängsvikens äldreboende maj 2017
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering - Ledningsoch uppföljningssystem 2017
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering Uppgradering av ekonomisystemet 2017
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering - Nytt avlopp
Henåns badplats
Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-06-05, förvaltningsområde omsorg
___________
Anmälan av delegerade beslut läggs till handlingarna
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 160
Information från Fyrbodals kommunalförbund
- Genomlysning av förbundets verksamhet
- Samverkan
- Tillväxtmedel
- Regionala trafikrådet
- Lysekilsbanan
- Bro frågan
Informationen läggs till handlingarna
_________

