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Alexander Hutter
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Olof Borgmalm
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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Lars Amlin, upphandlingschef § 4-6
Susanne Ekblad, ekonomichef § 4-12
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 5-7, 24-25
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 5-7, 9, 23
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 5-7
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 6-7
Ulrika Marklund, miljöstrateg § 6-7
Börje Olsson, kanslichef § 9, 26
Anna Torstensson, utredare § 23
Rickard Karlsson, planchef, tf. mark- och exploateringschef § 24-25
Aili Larsson, processutvecklare § 27
Susanne Elm, Actea consulting § 9
Mats Brocker, Actea consulting § 9
Johan Liljeberg, Actea consulting § 9
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare § 3-9, 18-41
Anders Wingård, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare § 18-41
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare § 3-23
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2013-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

Omröstningsprotokoll
Ks § 25
ja nej

S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
Obe
M
C
C
Mp

o Hans Stevander
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Michael Relfsson
o Els-Marie Ragnar
o Ingrid Cassel
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
Obe
M
Obe
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Eva Skoglund
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Anders Wingård
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Appelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Summa

8

5

avst

Ks §
ja nej

avst

Ks §
Ja nej

avst
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§3
Fastställande av föredragningslistan
Ingrid Cassel (M) yrkar att ärende 14 bör utgå från föredragningslistan.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa den utsända föredragningslistan.
__________
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Exp:
Upphandlingsenheten
Ekonomienheten
Revisionen
KS/2013:1858
§4
Revisionsrapport - Granskning av kommunens försäkringsskydd
Revisionen har inkommit med en granskningsrapport; Granskning av kommunens
försäkringsskydd: Ansvar, person, sakskada, motorfordons- och tjänsteförsäkring
daterad 2013-10-03.
Som underlag i ärendet finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens
upphandlingsavdelning daterat 2014-01-07.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom de föreslagna revideringarna och därefter få möjlighet att besluta
om försäkringsomfattning och självrisknivåer.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunchef
Personalchef
Ekonomichef
Samtliga förvaltningsområdeschefer
KS/2013:884
§5
Detaljbudget och uppdragsdokument 2014 för kommunstyrelsen
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om
ett uppdragsdokument och detaljbudget. I dokumentet konkretiseras bland annat de
aktiviteter som anger hur de politiska målen (styrtalen) ska uppnås. Även de
ekonomiska konsekvenserna av aktiviteter som ska genomföras redovisas samt när
återrapportering eller uppföljning sker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-24 § 54 att ge kommunchefen i
uppdrag att implementera uppdragsdokument i budgetarbetet. Alla förvaltningar och
förvaltningsområde har tillämpat en enhetlig mall. Samtliga utskott under
kommunstyrelsen har behandlat sina respektive förvaltningsområdes detaljbudget
och uppdragsdokument.
Ett samlat detaljbudget och uppdragsdokument 2014 för kommunstyrelsen har
upprättats, daterat 2013-12-20.
Facklig samverkan är genomförd enligt Protokoll CSG 2014-01-09.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-01-07.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljbudget och uppdragsdokument 2014 för kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2014:114

§6
Förvaltningens information
Kommunchef, respektive förvaltningsområdeschef för omsorg, lärande och
samhällsutveckling samt chef för miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor från respektive verksamhetsområde.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunchef
Chef miljö- och byggnadsförvaltningen
Bevakning
KS/2014:174
§7
Åtgärder för ökad genomströmning Lavösund
Under sommaren 2013 flyttades all färjetrafik till Gullholmen och Käringön över till
Tuvesvik. Detta har inneburit att trafiken längs väg 747 mellan Tuvesvik och
Tönsäng ökat väsentligt. Trafikverket Region Väst kommer redan i vår starta
byggande av en 2,5 km lång gång- och cykeväg längs 747 Tuvesvik-Tönsäng. En del
mötesplatser, busshållplatser och andra åtgärder kommer också genomföras.
Den aktuella vägen leds via vägbankar över Lavösund och Slupekilen. Öppningarna
under vägbanken är för små och har därför negativ inverkan på cirkulationen i det
grunda vattenområdet . Orsaken till att vägbankarna har en negativ inverkan på
vattenomsättningen är att de stänger av vattenomsättningen mellan olika
vattenområden. Dessutom är de i detta fall, anlagda med underdimensionerade
öppningar för cirkulation av vatten. Genom det ökade trafikflödet och den
förväntade ökningen av tungtrafik kommer dessutom belastningen på vägbanken att
öka.
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunchefen att i dialog med Trafikverket tillse att vattendirektivet
för Lavösund uppfylls vid byggande av vägen.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
__________
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Exp:
Kommunchef
Personalchef
Ekonomichef
Samtliga förvaltningsområdeschefer
Chef miljö- och byggnadsförvaltningen
KS/2014:26
§8
Ekonomi - Rapportplan 2014
En rapportplan för 2014 har upprättats, daterad 2014-01-07. Rapportplanen är ett
lednings- och styrningsinstrument i organisationen. Rapportplanen syftar till att
överblicka viktiga tidpunkter för årets övergripande processer och rapporter.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-01-07.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapportplanen för 2014.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2013:1070

§9
Rapport - Genomlysning av organisationen - Förvaltningsområde omsorg
Rapporten Genomlysning Förvaltningsområde Omsorg, Orust Kommun, inkommen
2014-01-29 redovisas för kommunstyrelsen.
__________
Redovisningen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunchef
Personalchef
Ekonomichef
Samtliga förvaltningsområdeschefer
Chef miljö- och byggnadsförvaltningen
KS/2014:92
§ 10
Budgetförutsättningar 2015-2017
Syftet med årets boksluts- och budgetdialog den 3-4 april är att ge de politiska
partierna kortfattad men tillräcklig information som ger förutsättningar att fördela
kommunens tillgängliga resurser till nämnder och utskott. Samtliga viktigare
förutsättningar för planeringen för 2015-2017 ska presenteras. Den nu gällande
flerårsplanen för 2014-2016 ska revideras och även omfatta år 2017.
Kommunstyrelsestaben kommer att redovisa de övergripande utgångspunkterna
medan förvaltningar och förvaltningsområde beskriver förutsättningarna för de egna
verksamheterna.
Förändringar i omvärlden, volym, kvalitet och investeringar är några saker som
kommer att presenteras. Effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 % ska presenteras.
Målsättningen är att flerårsplan och budget för 2015-2017 ska beslutas av
kommunfullmäktige i juni. Eftersom det är val av fullmäktige ska budgeten även
fastställas av den nyvalda fullmäktige.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-01-15.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna planeringsförutsättningarna för 2015-2017 inför boksluts- och
budgetdialog.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2014:122
§ 11
Information om preliminärt bokslut 2013
Ekonomichefen informerar om preliminärt bokslut 2013.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2014-01-30

Exp:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
OKFS
KS/2013:1193
§ 12
Motion om införande av likviditetsbudget
Ingrid Cassel, Moderata fullmäktigegruppen och Leif Apelgren, Kristdemokraterna
föreslår i motion till kommunfullmäktige 2013-06-27 att inrätta en likviditetsbudget
från 1 januari 2014 med månatlig uppföljning och redovisning i kommunstyrelsen
respektive redovisning till kommunfullmäktige i anslutning till
prognosredovisningarna.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om finansieringsbudget för de kommande tre
åren. Finansieringsbudgeten syftar i första hand till att beskriva hur investeringarna
finansieras. I 2014 års finansieringsbudget matchas inte beslutad nyupplåning med
investeringsnivån. Så ska det inte vara och borde ha beskrivits på ett tydligare sätt.
Ekonomichefen säkerställer löpande att tillräckliga likvida medel finns på
kommunens konto för utbetalningar. Bedömningen är att införande av
likviditetsbudget inte är nödvändig utan finansieringsbudgeten ska fylla den
funktionen.
Finansrapporten som tertialvis redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott kan
utvecklas. Genom att komplettera finansrapportens 12 nyckeltal med till exempel en
sammanfattande bild av det finansiella läget, mer detaljerad information om
låneskulden, likvidberedskapen och borgensförbindelser borde motionärernas
intentioner likafullt bli uppfyllda. Dessutom bör kommunstyrelsens delegering till
arbetsutskottet punkt 2.2.1 återkallas då kommunstyrelsen enligt finanspolicyn ska
erhålla finansrapporten och enligt reglementet ansvarar för kommunens
medelsförvaltning. Att utöka rapporteringen till varje månad istället för var fjärde är
en resursfråga som måste ställas i relation till mervärdet den ökade rapporteringen.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-12-20.
Arbetsutskottet beslutar
att upphäva arbetsutskottets beslut 2011-09-21 § 39 om månatlig finansrapport.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att återkalla delegering 2.2.1 ”Besluta om tillfälliga avvikelser från kommunstyrelsens
antagna finanspolicy – dock längst 12 månader samt godkänna finansrapporter enligt
samma policy”, samt
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att ge i uppdrag till ekonomichefen att utveckla finansrapporten
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-12-20, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1875
§ 13
Motion om att omfördela tjänster inom miljö- och byggnadsförvaltningen
Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion 2013-10-08
kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att
omfördela/ändra två tjänster i miljö- och byggnadsförvaltningen, en till vardera
hjälpande rådgivare i miljö- och byggnadsfrågor för våra kommuninvånare.
Dessa skall vara kunniga och mycket serviceinriktade, gärna med ett stort hjärta för
Orust kommun och dess invånare. Åtgärderna motiveras som en åtgärd för att
medföra lägre kostnader och kortare handläggningstider.
I yttrande över motionen beslutade Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-05 § 329
att nämnden redan beaktar de krav som framställs i motionen med nuvarande
arbetsformer och personalstyrka som prioriterar bra bemötande och god service, och
att avstyrka motionen med omfördelning av befintliga resurser genom att inrätta en
generell rådgivarfunktion som skulle kunna inverka och motverka ett effektivt och
kvalitetssäkrat arbetssätt samt
att allmänt tillstyrka en utveckling av medborgarservicefunktion med rådgivning som
en generell lösning för att utveckla en direktrådgivning för enklare ärenden.
Som underlag i ärendet finns yttrande från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-05
§ 329 samt tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-12-17.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2013-12-05 § 329
avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:519, KS/2012:2279
§ 14
Motion om Facebook som kommunikationsmedium för Orust kommun samt
Motion om kommunal Facebooksida
Veronica Almroth, Folkpartiet föreslår i motion 2012-08-21 kommunfullmäktige
besluta att införa Facebook som en del av kommunikations- och informationsflödet i
Orust kommun, med start senast 2012-10-01 , samt att uppdra till kommunstyrelsen
att skyndsamt ta fram regler och riktlinjer för detta.
Motionären menar att finnas på Facebook är ett sätt att öka demokratin och ett
viktigt led i dialogen med medborgarna.
I Orust kommun finns riktlinjer för sociala medier beslutade av kommunchefen
2010-12-16, antagna som tillägg till kommunens riktlinjer för kommunikation. Där
framgår bland annat att alla verksamheter skall presentera sin service och sina tjänster
på www.orust.se. Kommunens officiella webbplats är huvudkanal för extern
kommunikation. Sociala medier är ett komplement i vår planerade kommunikation.
För tillfället har kommunen tre officiella Facebook-kanaler:
1. Orust bibliotek
2. Orust fritidsgårdarna
3. Orust gymnasieskola
Varje förvaltning har ansvar för sin egen kommunikation. Därför har också varje
förvaltning beslutanderätten.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-11.
Hans Stevander föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för en mer omfattande utredning med förtydligande av
bland annat rådande forskningsläge.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för en mer omfattande
utredning med förtydligande av bland annat rådande forskningsläge.
__________
Veronica Almroth, Folkpartiet föreslår i ny motion 2013-03-18 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast starta en facebooksida liknande
Tjörns som vi kallar träffpunkt Orust, där man ska kunna samla in frågor, lägga ut
minnesanteckningar och föra dialog mellan de planerade träffpunktsmötena, det ska
även vara en informationskanal för kommunen, för att snabbt få ut information.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelser från kommunstyrelseförvaltningen
daterade 2013-03-11 och 2013-11-29.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelserna 2013-03-11 och 2013- 11-29, anse motionerna
besvarade.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:2031
§ 15
Antagande av renhållningstaxa
Kommunen har under sommar/höst genomfört en ny upphandling avseende
insamling av hushållsavfall. Den nya entreprenaden träder i kraft 2014-02-01. Med
anledning av det har förslag på en höjning av renhållningstaxan räknats fram av
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Det nya avtalet innebär en kostnadsökning motsvarande ca 8 % jämfört med nu
gällande avtal. För att möta den kostnadsökningen föreslås en höjning av de olika
tarifferna i renhållningstaxan med 8 %. De nya avgifterna redovisas i bilaga daterad
2013-11-22.
Till grund för regleringen av renhållningstaxan läggs en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index, A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft 3
månader efter avstämningsperiodens slut.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2001-02-22 § 6, gällande indexjustering av renhållningstaxan,
och
att från och med 2014-01-01 anta Renhållningstaxa Orust kommun 2014, daterad
2013-11-22, samt
att renhållningstaxan därefter årligen justeras med en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2001-02-22 § 6, gällande indexjustering av renhållningstaxan,
och
att från och med 2014-07-01 anta Renhållningstaxa Orust kommun 2014, daterad
2013-11-22, samt
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att renhållningstaxan därefter årligen justeras med en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:2118
§ 16
Riktlinjer för avgifter i Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområde vård
och omsorg och handikappomsorg och avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser
- Avgift resor till dagverksamhet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 53 att revidera riktlinjer för avgifter i
vård och omsorg och handikappomsorg enligt fullmäktiges beslut från 2006.
I Förvaltningsområde omsorgs riktlinjer finns, enligt förvaltningsområdets skrivelse
18 december 2014, tillämpningsregler för att avgift för bussresor till dagverksamhet
för personer med demens ska tas ut samt att möjlighet finns till enstaka resor eller
avgift för månadsvisa resor. Se avsnitt 8 ”övriga avgifter punkt 8.3”. Förtydligande av
avgiftsnivån bör göras genom att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att följa
kollektivtrafikens taxor för månadskort när avgift ska debiteras.
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Förvaltningsområde omsorg följer kollektivtrafikens taxor för månadskort vuxen
vid debitering av resor till dagverksamhet för personer med demens, samt
att beslutet gäller från och med 1 april 2014.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1991
§ 17
Godkännande av avsiktsförklaring kring besöksnäringen - "Ett enat
Bohuslän"
Under året har ledande förtroendevalda från Bohusläns kommuner diskuterat
förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring kring
besöksnäringen i Bohuslän – ett enat Bohuslän.
Målsättningen har varit att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en
gemensam avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Helt
enkelt att arbeta mer tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän.
Förslaget till avsiktsförklaring är kommunernas överenskommelse om att arbeta
tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska
plattformen i det gemensamma arbetet.
I avsiktsförklaringen tydliggör kommunerna den politiska viljan och den
övergripande inriktningen.
Målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad
lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Då krävs och förutsätter det att
kommunerna stärker och driver samverkan mellan kommuner, företag,
organisationer och myndigheter.
I förslaget till avsiktsförklaring definieras ett antal samverkansområden; planering
och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling, kommunikation och
marknadsföring, utvecklingsarbete samt området beakta och ta hänsyn.
Under förutsättning av respektive kommuns godkännande planeras ett gemensamt
undertecknande av avsiktsförklaringen på Swedish Maritime Day på Svenska Mässan
i Göteborg den 8 april 2014.
Till kommunen har inkommit missiv och förslag på avsiktsförklaring kallad ”Ett enat
Bohuslän” - avsiktsförklaring kring besöksnäringen, daterade 2013-11-11.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-12-03.
Kristina Svensson föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän” – avsiktsförklaring kring
besöksnäringen, daterad 2013-11-11, samt
att ge kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Kristina Svenssons förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Revisionen
KS/2010:255
§ 18
Revisionsrapport - Projekt Hällevik 2:208
Orust kommun har sålt ett markområde till NCC m.fl. och per 2003-01-10 träffat ett
exploateringsavtal med NCC, som reglerar detta och innehåller såväl krav på den
framtida verksamheten, och byggnationen, som stora åtaganden från exploatören
avseende va-anläggningar, vägar m.m.
Kommunens motiv till att sälja detta område var att det skulle ge sysselsättning, både
under byggtiden och sen löpande året runt.
Detta har man överenskommit i exploateringsavtalets § 1.3, ”Området skall bebyggas
med en konferens- och rekreationsanläggning”.
Revisionen har granskat projektet Hällevik 2:208. Projektet påbörjades 2003 genom
en markförsäljning och exploatering i syfte att etablera en konferens- och
rekreationsanläggning samt skapa sysselsättning. Projektet är inte avslutat och
granskningen avser projektets nuläge.
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har fått revisionsrapporten för yttrande i
egenskap av ansvaret för plan, mark – och exploatering.
Rapporten fokuserar på två revisionsfrågor:
1. Har Orust kommun agerat rätt i förhållande till ingångna avtal?
2. Är det rätt av kommunen att neka förändringar i avtalet?
I rapporten framgår vissa revisionskriterier för gjord utredning, såsom beslutsmotiv
för markförsäljningen och exploateringen, granskning av ingångna avtal samt
intervjuer med 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Revisionens slutsats är att båda revisionsfrågorna kan besvaras med ja. Rapporten
konstaterar att kommunen inte gjort något i strid med ingångna avtal och att
kommunen agerat korrekt när man avböjt ändringsförslag i avtal.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att revisorerna funnit att projektet hittills
är väl genomfört av kommunen och att revisionsrapporten inte föranleder några
åtgärder i nuläget.
Som beslutsunderlag ligger kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-01-08 och
revisorernas rapport 2013-09-09.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att, för egen del, anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget och översända detta till
revisionen.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1623
§ 19
Godkännande av ändring i bolagsordningen för Soltak AB
Kommunfullmäktige godkände 2012-06-28 § 103 Bolagsordning och Ägardirektiv
för Soltak AB. Kommunfullmäktige beslutade vidare 2013-06-27 § 107 bland annat
att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Soltak AB daterad 2013-0418.
Bolagsverket godkänner inte bolagsnamnet SOLTAK AB. Kombinationen namn
med beskrivning i bolagsordningen § 3 ”Bolaget ska kunna tillhandahålla
specialistfunktioner inom samhällsplanering, teknik och energirådgivning” krockar
med skyddat varunamn inom energirådgivning. Bolagsverket har meddelat att de
godkänner ändring i form av att ordet energirådgivning stryks i bolagsordningen.
Dispens är lämnad för registrering av bolagsnamn till mitten av mars 2014. Samtliga
ägarkommuner har möjlighet enligt sammanträdesplaner att anta beslutet före
februari månads utgång 2014.
Styrelsen för Soltak AB föreslår vid styrelsemöte 2013-12-13 § 46 samtliga
ägarkommuner att anta föreslagen revidering i bolagets Bolagsordning, § 3 stycke två,
till följande ordalydelse; Bolaget ska kunna tillhandahålla specialistfunktioner inom
samhällsplanering och teknik. Styrelsen föreslår samtliga ägarkommuners
kommunfullmäktige att snarast möjligt, med omedelbar justering av paragraf, anta
revidering av Bolagsordning.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-12-18, Protokoll Styrelsemöte Soltak AB, daterat 2013-12-13 samt
Förslag på ändrad bolagsordning för Soltak AB, reviderad 2013-12-13.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Soltak AB, reviderad 2013-1213, § 3 stycke två, till följande ordalydelse; ”Bolaget ska kunna tillhandahålla
specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik”, samt
att stämmoombudet får i uppdrag att på bolagstämma för Soltak AB rösta för att
beslut fattas i enlighet att-sats 1 ovan.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Upphandlingsenheten

KS/2013:930
§ 20
Medborgarförslag om att modernisera kommunens maskinpark till
miljövänligt alternativ
Eva Skoglund föreslår i medborgarförslag daterat 2013-05-21 att kommunen skrotar
ut gamla gräsklippare och går över till en modern miljövänlig maskinpark förslagsvis
solcellsdriven
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-27 § 103 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Maskinparken som idag används inom kommunen körs på miljövänlig bensin och är
anpassad till verksamheternas nuvarande behov. Solcells- och batteridrivna maskiner
bedöms i nuläget inte vara ett fullgott alternativ till de mer effektiva och kraftfulla
bensindrivan maskiner som används i verksamheterna idag.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_________
Sven Olsson (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att med hänvisning till kommunfullmäktiges mål
”Orust klimatneutralt 2020” ha medborgarförslagets intentioner med i framtida
upphandlingar.
Sven Olsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunstyrelsens åtgärd anse medborgarförslaget vara besvarat.
Ingrid Cassel (M) och Leif Appelgren (oberoende) yrkar bifall till Sven Olssons
förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Sven Olssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Sven Olssons förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1777
§ 21
Motion om föreningsbidrag för strandstädning och skräpplockning
Veronica Almroth, Folkpartiet, har lämnat en motion om föreningsbidrag för
strandstädning och skräpplockning.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-26 § 152 att överlämna ärende till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionären yrkar att kommunstyrelsen 2014 ska införa en årligen återkommande
kommunstädartävling där föreningar kan delta och tjäna pengar på det insamlade
skräpet som ett led i kommunens föreningsbidrag.
Kommunen betalar 10 000 kronor till Pool 2 Tusen – Idrott i Samverkan som är en
ekonomisk förening helt ägd av 44 av de totalt 68 specialidrottsförbunden inom
Riksidrottsförbundet (RF). Pool 2 Tusen skickar ut varje år till föreningarna om ”Vi
städar Sverige” och vi har ett flertal av kommunens föreningar som har deltagit i den
städverksamheten.
Föreningarna får också andra erbjudande, bland annat från Returpack. Där
föreningarna får ersättning även för flaskor och burkar.
Att anordna en årligen återkommande kommunstädartävling är resurskrävande, både
budgetmässigt och personalmässigt. Strandstädning och skräpplockning kan medföra
vissa säkerhetsrisker, vilket gör att det kan vara olämpligt för barn och ungdomar att
delta i sådant arbete.
Med utgångspunkt från ovanstående argument och med rådande ekonomiska
situation i kommunen förordar förvaltningsområde samhällsutveckling avslag på
motionen i dagsläget.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Utskottet för omsorg
KS/2013:1910
§ 22
Motion om att upprätta en omsorgsplan
Lotta Husberg, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2013-10-22
Kommunfullmäktig besluta att uppdra till Kommunstyrelsen att upprätta en
omsorgsplan för Orust kommun. Kommunstyrelsen begär yttrande från utskottet för
omsorg.
Av motionen framgår inte tydligt vilken del av kommunens omsorg som avses.
Under utskottet för omsorg finns äldreomsorg(vård och omsorg) individ och
familjeomsorg (IFO) samt handikappomsorg (HO). Vid diskussioner med
motionsställaren framgår att en sådan plan är önskvärd för hela Utskottet för
omsorgs ansvarsområde.
I Förvaltningsområde omsorg är delplaner påbörjade, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 17 december 2013, inom verksamhetsområdena, dock inte i individ- och
familjeomsogen. Det är resurskrävande att sammanställa ett dokument i form av en
omgripande omsorgsplan utifrån alla mindre planer som finns inom
förvaltningsområdets verksamhetsområden. Det har inte funnits möjlighet att
upprätta en övergripande omsorgsplan under de senaste två åren, men inom
äldreomsorgen pågår det ett arbete med att ta fram en omsorgsplan.
Det finns behov av en övergripande samlad omsorgsplan för Orust kommun, där
även integrationsfrågorna och bostadsfrågor bör finnas med. Kommunen har avtal
med Migrationsverket sedan flera år tillbaka men har aldrig kunna uppfylla avtalet
fullt ut med anledning av svårigheter att finna bostäder till flyktingar. Bostadsfrågan
är viktig och har påverkan i alla delar av omsorgs verksamhetsområden, inte minst
när det gäller äldreboenden.
För att få politisk förankring i detta arbete föreslås Kommunfullmäktige att ge
Framtidsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på en omsorgsplan för Orust
kommun, med hjälp av tjänstemannastöd. Omsorgsplanen bör täcka ett tioårigt
perspektiv.
______________
I samband med ärendeberedningen av remiss där Kommunstyrelsen begär in
yttrande över motion att upprätta en omsorgsplan för Orust kommun föreslår Bertil
Olsson (S) att ge förvaltningsområdet i uppdrag att ta fram ett underlag av
omsorgsplan för Förvaltningsområde omsorg under ett 2-årigt perspektiv.
Utskottet för omsorg beslutade därav 2014-01-14 § 11 att ge
förvaltningsområdeschefen i uppdrag att ta fram ett underlag av omsorgsplan för
Förvaltningsområde omsorg utifrån budget 2015 med plan 2016-2017.
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Framtidsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en omsorgsplan för Orust
kommun med hjälp av tjänstemannastöd och att omsorgsplanen täcker ett tioårigt
perspektiv, samt
att anse motionen därmed vara besvarad.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Bertil Olsson (S) med instämmande av Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen
besluta att välkomna utskottets initiativ till att ta fram en omsorgsplan utifrån budget
2015 med plan 2016-2017.
Kommunstyrelsen beslutar
att välkomna utskottets initiativ till att ta fram en omsorgsplan utifrån budget 2015
med plan 2016-2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Framtidsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en strategisk omsorgsplan
för Orust kommun med hjälp av tjänstemannastöd och att omsorgsplanen täcker ett
tioårigt perspektiv, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
Förvaltningsområde omsorg
Bevakning
KS/2013:535
§ 23
Projekt LOV (lagen om valfrihet)
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 308 att ge Utskottet för omsorg i uppdrag
att förbereda och förslå nödvändiga förändringar och resursfördelningssystemet i
syfte att införa kundval inom hemtjänsten från med den 1 januari.
Utifrån detta beslut startade Förvaltningsområde omsorg ett projekt med där
tillhörande projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-12 § 223 att utse ledamöter Lotta Husberg och
Johan Stein som Kommunstyrelsen representanter i styrgruppen. Tjänstemännen
representerades av ekonomichef och förvaltningsområdeschef för omsorgen.
Projektledaren har sammanställt en rapport som beskriver projektet fram till hösten
2013. (Bilaga: Delrapport 1 projekt LOV).
Redogörelsen utgår från resultatet som presenteras i bilaga, Delrapport 1 projekt
LOV.
Organisationsförändring
Biståndsenheten organiseras under en enhetschef som då även har budgetansvar för
biståndsbedömda timmar och till detta följer även en granskning av utförda timmar
av såväl externa som interna leverantörer. Avgiftsadministratören bör organiseras i
biståndsenheten då underlaget till avgifterna utgår från biståndsbeslutet.
Biståndshandläggarnas ansvar omfattar även kvalitetsgranskning av beviljade timmar
insatser via uppföljningarna av biståndet såväl interna som externa. Orsaken till detta
är att biståndshandläggarna har ett uppföljningsansvar för beviljade insatser.
Bedömningen är att denna organisationsförändring är realistiskt att vara genomförd
våren 2014.
Resursfördelningssystem
En av förutsättningarna att införa LOV (lagen om valfrihet) är att ha ett
resursfördelningssystem och en budget som är anpassad till biståndsbedömda
timmar. Detta saknas idag och ekonomichefens bedömning är att tidigast 2015 kan
detta vara genomfört.
Utredning LOV
Regeringen fattade beslut av att utreda konsekvenserna av LOV utifrån ett
kvalitetsperspektiv för brukarna och utifrån ett konkurrensperspektiv. Utredningen
ska presenteras för Regeringen den 15 januari.
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Bedömningen är att utredningen kommer vara vägledande för kommunen inför ett
ställningstagande om att införa LOV (lagen om valfrihet) eller inte.
Av redogörelsen framgår, enligt förvaltningsområdets skrivelse 2 december 2013, tre
väsentliga områden inför ett ställningstagande om att införa LOV eller inte. Utifrån
detta bedömer Förvaltningsområdet omsorg att den föreslagna
organisationsförändringen behöver vara genomförd och ett resursfördelningssystem
finnas på plats för att projektet ska ha möjlighet att arbeta vidare med ett eventuellt
LOV- införande. Väsentligt är också att beslut fattas om att införa LOV eller inte.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till:
1. Avsluta projekt LOV (Lagen om valfrihet) enligt Kommunstyrelsens beslut 201212-05.
2. Avvakta med att införa LOV (lagen om valfrihet) i Orust kommun då
kommunen först måste ha ett resursfördelningssystem samt att det även måste
göras en organisationsförändring i vård och omsorg.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 2 december
överlämna skrivelsen till Kommunstyrelsen för beslut.
______________
Bertil Olsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta projekt LOV (Lagen
om valfrihet) enligt Kommunstyrelsens beslut 2012-12-05 § 308.
Bengt Johansson (C) med instämmande av Johan Stein (C) och Leif Appelgren
(oberoende) föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsluta projekt LOV (Lagen om valfrihet) enligt Kommunstyrelsens beslut 201212-05 § 308, samt
att uppdra till förvaltningsområde omsorg att fortsätta arbetet med att genomföra de
organisationsförändringar som behövs inför ett eventuellt LOV-införande.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
Kerstin Gadde (S), Alexander Hutter (S) och Bertil Olsson reserverar sig mot
beslutet till förmån för Bertil Olssons förslag.
_________
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Exp:
Länsstyrelsen
KS/2013:2085
§ 24
Yttrande över länsstyrelsens förslag på utökning av riksintresse friluftsliv,
Orust kommun
Enligt regleringsbrevet för 2013 ska Länsstyrelsen senast den 31 december 2013
(förlängt till 28:e februari) lämna underlag till Naturvårdsverket med översiktliga
bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden som kan vara av
riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelserna ska lämna underlagen i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer. Det långsiktiga behovet av tätortsnära natur ska särskilt
beaktas.
Med anledning av uppdraget har Naturvårdsverket utformat särskilda riktlinjer för
översynen av riksintressen för friluftsliv. Riktlinjerna har tagits fram av
Naturvårdsverket i samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Riktlinjerna
innehåller bland annat de kriterier som ska ge stöd vid urval av områden av
riksintresse för friluftsliv.
Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som, enligt 2 §
förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, lämnar
uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden verken bedömer är av riksintresse för
friluftslivet. Hittills har 215 områden i Sverige bedömts vara av riksintresse för
friluftsliv.
I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv anges att det är av stor vikt att
utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya
bedömningar kan tillföras. En av utgångspunktema för områden av riksintresse för
friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för många människors friluftsliv och att de
kan nyttjas ofta och mycket.
Länsstyrelsens roll är att utifrån dessa riktlinjer ge förslag på uppdateringar och
revideringar av områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och
aktuella förhållanden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska som en av tre
storstadsregioner särskilt beakta behoven av tätortsnära natur. De yttranden
Länsstyrelsen får från kommunerna kommer att redovisas separat i remissen så att
det tydligt framkommer vad som är Länsstyrelsens respektive kommunernas förslag
på ändringar.
Som underlag i ärendet finns förslag på yttrande från kommunstyrelseförvaltningen
daterat 2014-01-20.
Ingrid Cassel (M) med instämmande av Sven Olsson (MP) föreslår
kommunstyrelsen besluta
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att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2014-01-20 som
kommunens yttrande, och
att ställa sig bakom Länsstyrelsens förslag på nytt riksintresse FO16 med undantag av
den del som rör land, samt
att inte ställa sig bakom Länsstyrelsens förslag på utvidgning av riksintresse FO3 till
FO42, vilket förhindrar Orust kommuns möjlighet att förverkliga det svenska
miljömålet om en levande kust, förslaget FO42 motverkar möjligheten för
åretruntboende och ett näringsliv kring fiske och havsbruk som är en av kommunens
framtida näringsgrenar, vilket också är förutsättningar för ett utvecklat friluftsliv.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomienheten
KS/2010:670
§ 25
Rapport: Investeringsavvikelse Ålgårds kvarn och ansökan om reglering av
Grindsbysjön
Ålgårds kvarn och såg klassas som särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader och
får enligt lag inte förvanskas. Efter många år av eftersatt underhåll beslutade
kommunfullmäktige 2011-10-04 § 127 om investering för renovering av kvarn- och
sågverksbyggnaderna. Projektet har delfinansierats av byggnadsvårdsbidrag från
länsstyrelsen. Bohusläns museum utförde ett antikvariskt slutbesiktningsintyg att
renoveringsåtgärderna är utförda enligt bidragsbeslut 2012-10-04.
Ålgård ligger mellan Orusts största sjö Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten och
en stor del av vattenflödet mellan sjöarna rinner sedan 1827 via en vattenkanal
mellan kvarn och sågverksbyggnaderna. Här fanns tidigare vattenhjul och därefter
turbiner för drift av kvarn och såg. I samband med restaureringen av kvarn och
sågverk revs den fallfärdiga mellanbyggnaden, sönderrostade turbiner bortfördes och
rännan rensades på skrot. När vattnet släpptes på underminerade vattenmassorna
snabbt de gamla murarna i vattenrännan. För att kunna släppa på vatten igen, säkra
byggnaderna samt utflödet ur Grindsbysjön behövde bl.a. en kanal mellan
byggnaderna gjutas och murarna restaureras. Kommunfullmäktige beslöt därför
2012-06-28 § 100 att ställa sig bakom en investering på 1,35 miljoner för att
åstadkomma nödvändiga förstärknings- och anläggningsåtgärder. Arbetena
avslutades i sin helhet under oktober/november 2012. Vissa nödvändiga
kompletterande åtgärder har därefter utförts under 2013. Den slutliga kostnaden för
investeringarna är 1,96 miljoner. Merkostnaderna kan hänföras till omfattande och
komplicerade gjutningsarbeten, specialanpassade utskovsluckor med höga
funktionskrav och utredningskostnader relaterade till länsstyrelsens förelägganden, se
nedan.
I samband med anläggningsarbetena förelade länsstyrelsen i ett beslut 2012-07-11 att
de reglerbara utskovsluckorna skulle bytas ut, att Orust kommun skulle inkomma
med uppgifter hur sjön regleras samt redovisa förekomst av stormusslor. En
historisk utredning om Grindsbysjöns reglering togs fram 2012-10-01 och nya
reglerbara luckor kom på plats i samband med avslutandet av anläggningsarbetena i
september 2012. Inga rödlistade stormusslor finns på platsen. Den historiska
utredningen visar att regleringen av Grindsbysjön sedan hundratals år tillbaka varit
föremål för tvister mellan markägare runt sjön och kvarnägaren. Någon vattendom
som reglerar dämning, vattenuttag eller nivån på sjön har däremot, enligt
utredningen, aldrig fastslagits.
Mot bakgrund av att det inte finns någon tydlig regleringsstrategi, inga fastställda
vattenhushållningsbestämmelser, att regleringen påverkar ett stort antal enskilda
intressen samt att avsikten är att återuppta kraftproduktion bedömer länsstyrelsen att
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en prövning av hela verksamheten behövs. Länsstyrelsen har därför i ett beslut från
2012-12-10 förelagt Orust kommun att söka tillstånd för vattenverksamheten hos
mark- och miljödomstolen. En tillståndsansökan skall lämnas in senast 2014-06-30.
Ett framtagande av en komplett ansökan av konsult bedöms enligt anbud kosta 145
tkr.
Under senare delen av 2012 och under 2013 har kommunen i samverkan med andra
aktörer arbetat för att utveckla Ålgård till ett besöksmål. Först genom ett
interregprojekt - tillgängligt friluftsliv - finansierat av EU. Där ett bidrag på 560 tkr
har använts till parkeringsplatser, toalett, grillplats och gångväg samt ramp och
brygga i Grindsbysjön. Vidare har kommunfullmäktige 2012-10-25 § 171 beslutat att
uttrycka en viljeriktning för fortsatt utveckling av Ålgårds kvarn och såg. En ideell
förening - föreningen Ålgård - har mot bakgrund av beslutet hittills fått över 200 tkr
från LEADER för att ta fram en förstudie som skall belysa hur Ålgård kan utvecklas.
Platsen bedöms ha en stor utvecklingspotential för turism och kunna hysa en rad
olika verksamheter.
Kommunen bör snarast tillgodose länsstyrelsens föreläggande om att ansöka om
vattendom för reglering av vattennivån i Grindsbysjön. Vattendomen ger även
möjlighet att återinföra vattenkraft.
Det skall understrykas att de utförda åtgärderna med ny vattenkanal i betong,
förstärkning av murar, nya utskovsluckor och utloppsrör är helt avgörande för att
kunna reglera vattennivån i Grindsbysjön och därmed undvika allvarliga
översvämningar. Höga vattennivåer i Grindsbysjön innebär att stora arealer
jordbruksmark och delar av allmänna vägnätet runt sjön ställs under vatten, med
katastrofala följder. Dessa risker är nu eliminerade.
Vidare är en återupptagen produktion av vattenkraft en viktig förutsättning för att
Ålgård skall kunna utvecklas till en resurs för bygden och övriga kommunen.
Vattenkraften har under århundraden varit grunden för Ålgårds identitet och dess
funktion som kvarn och såg.
Den totala investeringskostnaden om 2,1 miljoner för vattenkanal m.m., inklusive
tillståndsansökan för vattendom, innebär en årlig kapitalkostnad för kommunen på
ca 110 tkr. Återstående investeringar som krävs för att få igång kraftproduktionen är
turbin, turbinbyggnad samt styr och reglerutrustning. Totalkostnaden för detta
bedöms till ca 1,7 miljoner, vilket motsvarar en kapitalkostnad på ca -90 tkr. Summan
av kapitalkostnader för att driva vattenkraften är således ca -200 tkr.
Avskrivningstiderna för anläggningens olika delar är osäker och därför räknade
förhållandevis korta. Med längre avskrivningstider blir kapitalkostnaderna givetvis
lägre.
En turbin bedöms enligt konsultberäkningar kunna ge en årsproduktion på ca
200 000 kwh. Med dagens elpris på ca 40 öre och grönt elcertifikat på 20 öre bedöms
anläggningen ge en inkomst om ca 120 tkr/år. Framtida elpris och utflöde ur sjön är
svåra att bedöma, men sannolikt kommer både pris och utflöde (p.g.a.
klimatförändringar) att öka vilket då påverkar inkomsten i positiv riktning.
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Skall kommunen arrendera ut anläggningen kan inte arrendet vara högre än att
förvaltaren (ekonomisk förening eller företag) kan göra återstående investering på 1,7
miljoner och därefter driva anläggningen med en viss vinst. Eftersom
kapitalkostnaderna för återstående investering endast är 30 tkr under inkomsten för
vattenkraft behöver arrendet sättas till noll för att göra det hela intressant, d.v.s.
kapitalkostnaden blir i detta fall ca -110 tkr. Väljer
kommunen att själv ta återstående investering och förvaltning blir nettoförlusten
beräknad intäkt (120 tkr) minus total kapitalkostnad (-200 tkr) = -80 tkr.
Arrende
Intäkt
120
Kapitalkostnad
-90
Nettovinst företag/förening 30
Kommunens kostnad
-110

Egen regi
120
-200
-80

Frågan om vem som bekostar återinförande av vattenkraft och framtida drift av
densamma föreslås behandlas i nytt projekt och i separat beslut efter att vattendomen
vunnit laga kraft 2015.
Kostnadstäckning för överskriden investeringsbudget samt framtagande av ansökan
om tillstånd för vattenverksamhet.
Förslag till investering föreligger
Verksamhet:
Projekt:

737 Övriga fastigheter
Kostnadstäckning för överskriden investeringsbudget för
vattenkanal mm vid Ålgårds kvarn samt ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Beräknad utgift:

760 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera avvikelserapporten om 615 tkr i utökad investeringskostnad för projektet
Ålgårds kvar till följd av fördyrade kostnader med vattenkanalen, och
att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen, och
att beräknad kostnad, 145 tkr, för tillståndsansökan finansieras genom KS medel till
förfogande 2014, samt
att kommunstyrelsens beslut ersätter tidigare taget delgeringsbeslut 2013-12-11 KS
Del/2013:495.
_________
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Bengt Johansson (C), Sven Olsson (MP) och Els-Marie Ragnar (FPO) yrkar bifall till
utskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggsförslag; att
kommunstyrelsen avvaktar med ställningstagande om energiproduktion på Orust.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
utskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för utskottets förslag.
Nej-röst för Ingrid Cassels förslag.
Med 8 ja-röster och 5-nej röster beslutar kommunstyrelsen bifalla utskottets förslag.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera avvikelserapporten om 615 tkr i utökad investeringskostnad för projektet
Ålgårds kvar till följd av fördyrade kostnader med vattenkanalen, och
att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen, och
att beräknad kostnad, 145 tkr, för tillståndsansökan finansieras genom KS medel till
förfogande 2014, samt
att kommunstyrelsens beslut ersätter tidigare taget delgeringsbeslut 2013-12-11 KS
Del/2013:495.
Ulf Sjölinder (FP), Leif Appelgren (oberoende), Claes Nordevik (FP), Michael
Relfsson (FPO) och Ingrid Cassel reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingrid
Cassels tilläggsförslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38

2014-01-30

Exp:
OKFS
Kommunchef
Kanslichef
Samtliga förvaltningsområden
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomichef
Upphandlingschef
Personalchef
KS/2013:1846
§ 26
Antagande av ny delegeringsordning för kommunstyrelsen
Nu gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen antogs i sin helhet av
kommunstyrelsen 2011-01-12 § 2. Därefter har revideringar skett genom olika beslut
(dnr 2011:27 och 2012:347)
En längre period har hela delegeringsordningen varit föremål för en översyn av
främst skäl som organisatoriska förändringar och förändringar i lagstiftningen. Detta
arbete är nu slutfört. Kommunstyrelsen har 2013-10-30 § 312 antagit ny
delegeringsförteckning för Förvaltningsområde Omsorg. För att få ett samlat
dokument och likalydande delegeringsbestämmelser inkorporeras även den nyligen
antagna delegeringsförteckningen för Förvaltningsområde Omsorg i förslaget att
antas för beslut.
Som underlag finns ett av kommunstyrelseförvaltningen framtaget förslag till
förändrad delegeringsförteckning med tillhörande bestämmelser för
kommunstyrelsen, daterat 2013-10-24 samt tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-10-24.
Hans Stevander föreslår arbetsutskottet besluta
att återemittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förtydligande av
förändringar.
Arbetsutskottet bifaller Hans Stevanders förslag.
___________
Som underlag finns ett av kommunstyrelseförvaltningen framtaget förslag till
förändrad delegeringsförteckning med tillhörande bestämmelser för
kommunstyrelsen, daterat 2013-10-24 samt tjänsteskrivelser från
kommunstyrelseförvaltningen daterade 2013-10-24 och 2013-12-04.
Förslaget är förtydligat i enlighet med arbetsutskottets återremiss 2013-11-13 § 148.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till ny delegeringsordning, daterat 2013-10-24, och därmed upphäva
de äldre besluten om motsvarande delegering.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2013:1041

§ 27
Information om Medborgardialog som en del i styrprocessen
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-14 § 207 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att undersöka vad projektet ”Medborgardialog”
resulterat i, kartlägga hur andra kommuner arbetar med olika former av
medborgardialoger samt redogöra för dess risk- och framgångsfaktorer, samt
att återrapportering av uppdraget ska göras i kommunstyrelsen under 2013.
Vad innebär medborgardialog för oss? Att införa medborgardialoger som en del i
styrningen kräver ett noggrant arbete innan. Det krävs en förmåga att både vara
reaktiv, proaktiv och interaktiv för att nå verklig effekt. Vilka risker kan finnas och
vilka fördelar kan man få med medborgardialoger? Många framgångsrika kommuner
har använt medborgardialogen som ett verktyg för att öka delaktigheten och intresset
för kommunens många frågor.
Processutvecklaren och kommunchefen informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Miljödepartementet
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2013:1978
§ 28
Yttrande angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om
återföring av fosfor - Orust kommun
Orust kommun har lämnats möjlighet att yttra sig på Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdraget om återföring av fosfor. Redovisningen omfattar en avvägning
mellan miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och ambitionen med ökade resurseffektiva
kretslopp.
Det har under en tid varit en debatt i samhället om framförallt återföring av slam
från kommunala reningsverk till jordbruksmark.
Naturvårdsverkets redovisning omfattar ett förslag till författning som reglerar krav
på återföring av slam, biogödsel och kompost. Stallgödsel omfattas däremot inte. Ett
stegsvis införande av krav på gränsvärden för föroreningar föreslås till år 2015, 2023
och 2030. Verksamhetsutövarna ska ta fram planer för förebyggande åtgärder vid
avloppsreningsverk och anläggningar för biogödsel samt kompost. Redovisningen
innehåller även en kartläggning av fosforresurserna i samhället, innehåll av oönskade
ämnen i olika fosforkällor och förslag till etappmål till miljömålssystemet.
Bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande synpunkter på redovisningen och de
konsekvenser författningsförslaget kan få för kommunen:
•

Kartläggningen av fosforresurserna/flödena i samhället är välgjord och
efterlängtad.

•

Det är bra att både slam, biogödsel och kompost hanteras i samma
förordning.

•

De hårda begränsningarna på föroreningar är bra och nödvändiga,
jordbruksmarken måste skyddas och kvittblivning ska inte kunna ske genom
anläggningsjord.

•

För att de hårda kraven inte ska innebära att förbränning av slam och ökad
import av konstgödsel ersätter kretsloppslösningar, så behövs andra åtgärder
för att styra utvecklingen i rätt riktning. Stöd för teknikutveckling och
källsorterande lösningar samt en minskning av farliga ämnen i produkter är
exempel på sådana åtgärder.

•

Hushållningsbestämmelsen i 2 kap 5 miljöbalken behöver tillämpas i större
utsträckning av högre instanser, så att källsorterande avloppslösningar
främjas både för enskilda fastigheter och i ny samlad bebyggelse. Ekonomiskt
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rimliga lösningar finns ofta. Naturvårdsverket har lite väl enkelt kapitulerat
för slutsatsen att slamförbränning måste öka.

•

Det är tveksamt om uppströmsarbete vid de kommunala reningsverkena
enligt 14 § föreslagen förordning räcker för att minska föroreningarna i
slammet i tillräcklig utsträckning. Våra bostäder är fyllda med produkter
innehållande kemikalier och metaller som via städ och tvätt når avloppen.
Detta noteras i redovisningen, men finns det politiska och juridiska
möjligheter idag för att genomföra tillräckliga förändringar på detta område?

•

En stor del av arbetet med uppströmsarbete och tillsyn enligt förordningen
kommer att belasta kommunerna. Detta medför ökade avgifter och andra
kostnader för bl.a. VA-abonnenter och de lantbrukare som vill bidra till
kretsloppet. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget är inte tillräckligt
utredda i redovisningen.

•

Flera av de bestämmelser i förordningen som kommunen skulle ha tillsyn
över är känsliga, t.ex. ökad börda för vissa lantbrukare. Kommunerna skulle
behöva detaljerad tillsynsvägledning för genomförandet.

•

Två veckor är kort tid för informationskravet om spridning enligt 20§ i
föreslagen förordning. Många ärenden kommer inte att hinna bli granskade
innan spridning, utan tillsyn kommer att få utföras i efterhand.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att ta med miljö- och byggnadsnämndens synpunkter i
ett yttrande till naturvårdsverket.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att för Orust kommun avge yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om återföring av fosfor, remiss 2013-10-28, enligt Miljö- och
byggnadsnämndens synpunkter i beslut 2014-01-23 § 5, samt
att översända yttrandet till Miljödepartementet.
__________
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Exp:
Samtliga utskott och nämnder
KS/2013:1985
§ 29
Godkännande av Verksamhetsplan 2014 - Energi- och klimatrådgivning i
Orust kommun
Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner samordnar sedan flera år tillbaka energioch klimatrådgivningen. Varje kommun beslutar var för sig om att godkänna och
verkställa verksamhetsplanen enligt Energimyndighetens föreskrifter från år 2010.
Finansiering sker till 100 % via statligt bidrag för verksamheten.
Kommunernas gemensamma projektledare har arbetat fram ett förslag till
verksamhetsplan 2014. Kommunal energi- och klimatrådgivning riktar sig externt
mot privatpersoner, organisationer och företag. I verksamhetsplanen prioriteras
främst arbete med energieffektivisering på olika sätt. En preliminär aktivitetslista
utifrån prioriterat område finns uppställd. Telefonrådgivning/besök från
privatpersoner/organisationer och företag är en fortsatt viktig del av arbetet.
Gällande företag/organisationer prioriteras i första hand ett nytt riktat uppdrag från
Energimyndigheten gällande uppsökande rådgivning/kontakt kring
energieffektivisering i stora värmesystem (mer information/handlingsplaner ska fås
längre fram) och i andra hand inriktning mot småbutiker och/eller idrottsföreningar.
Beslutsunderlag
2013-10-19; Verksamhetsplan 2014 – Energi- och klimatrådgivning i Orust kommun
i samarbete med Stenungsund och Tjörn.
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna Verksamhetsplan 2014 – Energi- och klimatrådgivning, samt
att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att prioritera verksamhetsplanens
aktiviteter för bästa överenskommelse med Orust kommuns mål att bli energi- och
klimatneutralt år 2020.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Verksamhetsplan 2014 – Energi- och klimatrådgivning, samt
att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att prioritera verksamhetsplanens
aktiviteter för bästa överensstämmelse med Orust kommuns mål att bli energi- och
klimatneutralt år 2020.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Förslagsställaren
Bevakning
KS/2013:1047
§ 30
Medborgarförslag om utökad tillgänglighet i hamnar
I medborgarförslag från Eva Skoglund, daterat 2013-06-04, föreslås att kommunen
förser någon eller några hamnar med ramper för att öka tillgängligheten för personer
med funktionshinder.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 105 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Förslagsställaren lyfter en viktig frågeställning. Inledningsvis behövs en inventering
av kommunens nio hamnar, för att se vilka bryggor som är tillgängliga från land idag.
Vidare bör kringliggande tillgänglighet det vill säga toaletter, bussförbindelser och
annan anpassad service beaktas.
Orust kommun ingår i ett arbete med Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas där bland annat hamnar med omnejd ingår. En möjlighet är att samordna
inventeringen i databasen för att få kunskap om vad som behövs göras. Därefter kan
kommunens hamnverksamhet anpassas, med de tekniska lösningar som krävs, på
utvalda bryggor.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka medborgarförslaget om utökad tillgänglighet i hamnarna, samt
att i samband med arbetet med Tillgänglighetsdatabasen, inventera kommunens nio
hamnar och med utgångspunkt från denna, återkomma till utskottet för
samhällsutveckling med kostnadsförslag för åtgärder på utvalda bryggor i hamnarna.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla medborgarförslaget om utökad tillgänglighet i hamnarna, samt
att uppdra till förvaltningsområde samhällsutveckling att i samband med arbetet med
Tillgänglighetsdatabasen, inventera kommunens nio hamnar och med utgångspunkt
från denna, återkomma till utskottet för samhällsutveckling med kostnadsförslag för
åtgärder på utvalda bryggor i hamnarna.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:2087
§ 31
Mindre investering: Datorer till undervisningen 2014
Förvaltningsområdeschefen Henrik Lindh ger information i ärendet.
Ett prioriterat mål för förvaltningsområde lärande är att den digitala kompetensen
ska öka bland våra barn och elever genom ökad datortäthet. En stor del i denna
satsning är en dator per elev i årskurs 7-9 samt till pedagogerna. En dator per fyra
elever i de lägre åldrarna i grundskolan är också i gång. Detta finansieras via leasing.
Som en vidareutveckling av den IKT-satsning som redan är i gång vill förvaltningsområde lärande utöka de interaktiva hjälpmedlen bland de lägre åldrarna, i första
hand med iPads eller liknande. Under 2014 planeras inköp av totalt 123 Ipads eller
liknande till årskurs F-6. Detta motsvarar 3 stycken per klass. Till förskolan planeras
interaktiva projektorer, en per förskolehus. Dessutom är verksamhetsdatorerna på
förskolor och fritidshem i behov av utbyte.
Förslag ligger till investering, som finns med i beslutad investeringsram 2014.
Kostnaden är beräknad till 1 000 000 kr. Utifrån avskrivning på tre år beräknas den
årliga kapitalkostnaden uppgå till cirka 350 tkr-370 tkr. Kapitalkostnaderna bekostas
av förvaltningsområde lärande.
_________
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – datorer till undervisningen 2014, medel
för ändamålet 1 000 000 kr, anvisas genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
föreslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av den föreslagna investeringen – datorer till
undervisningen 2014, med beslutad investeringsram om 1 000 000 kr (KF 2013-1114 § 186), samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
föreslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
SKL
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:1998
§ 32
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med
Läkemedelindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en
ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin och laboratorietekniska industrin. Denna
ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som förbundet haft separat med
respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och
med den 1 januari 2014.
Den centrala frågeställningen för SKL har varit om industrin även fortsättningsvis
ska tillåtas finansiera delar av medarbetarnas fortbildning. En icke oväsentlig del av
parternas förhandlingsarbete har bestått i att harmonisera reglerna utifrån de olika
samverkanskulturer som råder i de olika branscherna.
Samråd har skett med Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Svenska
Läkaresällskapet, vilket inte har framfört någon erinran mot förslaget.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade, enligt styrelsens beslut nr
7 den 15 november att godkänna överenskommelse om samverkansregler mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech, att rekommendera landsting, regioner och kommuner
att för sin del anta överenskommelsen samt att informera landsting, regioner och
kommuner om den träffade överenskommelsen om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting 15 november 2014 är det upp till varje
sjukvårdshuvudman och vårdgivare att utifrån de lokala förutsättningarna, bedöma
de ekonomiska och kompetensmässiga konsekvenserna av förändringen i den egna
verksamheten och hur eller i vilken omfattning man avser att beakta
överenskommelsen.
I Orust kommun kommer de ekonomiska och kompetensmässiga konsekvenserna
vara mycket små eller inga alls.
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 26 november 2013 kommer inte
överenskommelsen att påverka Förvaltningsområde omsorg i dagsläget.
______________

Orust kommun
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin, samt
att översända beslutet till Sveriges Kommuner och Landsting.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Inspektionen för vård och omsorg
Förvaltningsområde omsorg
KS/2012:2451
§ 33
Redovisning av vidtagna åtgärder enligt Inspektionen för vård och omsorgs
(IVO) beslut 2013-11-04 Dnr 9.3.6-50814/2012 enligt 14 kap. 7 §
socialtjänstlagen (2001:453) SoL, (Lex Sarah) - Brister i rättsäkerhet och
insatser mot den enskildes vilja på korttidsboende i Orust kommun
Anmälan om ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL skickades till
Socialstyrelsen 4 oktober 2012. Orust kommun skickade utredning som inkom till
Socialstyrelsen 19 mars 2013 med senare komplettering efter begäran av
Socialstyrelsen.
Enligt Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2013-11-04 ska nämnden vidta
följande åtgärder:
1. Redovisa hur myndighetsutövningen ska bedrivas så att den enskildes
rättsäkerhet tillgodoses.
2. Redovisa på vilket sätt samverkan sker för att få en ökad professionalitet
och därigenom förhindra risken för självskadebeteende hos enskilda
vård- och omsorgstagare.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast första veckan i
februari 2014.
Redovisning av vidtagna åtgärder:
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 11 november 2013 finns det ett nyligen
framtaget dokument för myndighetsutövning ”Handbok och vägledning enligt
socialtjänstlagen, SoL, Orust kommun” (se bilaga 1). Dessa riktlinjer visar hur den
enskildes rättssäkerhet tillgodoses.
Rutin för teamträffar (se bilaga 2) ska med sin utformning bidra till professionalitet
och därmed bland annat minskad rik för självskadebeteende hos enskilda vård- och
omsorgtagare. Teamträffar genomförs en gång per vecka på kommunens
korttidsboende.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Förvaltningsområde omsorgs redovisning av vidtagna åtgärder
enligt skrivelse 11 november 2013

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att översända redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg.
att Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
_____________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Inspektionen för vård och omsorg
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:322
§ 34
Svar till Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende till ledsagarservice
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Inspektionen för vård och omsorg har i beslut 2013-11-14 dnr 8.2-9393/2013 ställt
följande krav på åtgärd:
1. Kommunstyrelsen ska redovisa hur man säkerställer att handläggningen
inom socialtjänsten överensstämmer med kraven i 17 § förvaltningslagen
(1986:223) om myndighetens kommunikationsplikt.
2. Kommunstyrelsen ska vidta de åtgärder som krävs för att socialtjänstens
dokumentation ska motsvara kraven i 21 a § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, 11 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453), och 5 kap. 1 § SOSFS 2006:5. Åtgärderna ska vara vidtagna
före utgången av juni 2014. En tidsplan för åtgärderna ska tas fram.
Redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder samt tidsplan ska ha kommit in till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, senast den 25 februari efter att kommunen
begärt och fått förlängd svarstid.
Svar med vidtagna och planerade åtgärder bifogas liksom kopior av Handbok för
handläggning av ärenden enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
och manual för dokumentation i verksamhetssystemet.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-01-15.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att översända till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skrivelse med information
om vidtagna och planerade åtgärder, Handbok för handläggning enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade och manual för dokumentation i
verksamhetssystemet samt Kommunstyrelsens beslut som svar i tillsynsärende dnr
8.2-9393/2013.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:24
§ 35
Information - Soltak AB
Kommunchefen informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:23

§ 36
Information - Fyrbodals kommunalförbund
Kommunchefen informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:22

§ 37
Ordföranden informerar
•

Kommuninvest

__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:224

§ 38
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg november och
december 2013 - 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.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 11-12/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 11-12/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 11-12/2013.
2 ordförandebeslut 2013-11-25 - Beviljande av delad avgift för serviceinsatser för
makar. Handläggare Jasmina Salja Pajic och Maria Alexandersson
Ordförandebeslut 2014-01-08 – Beviljande av delad avgift för serviceinsatser för
makar. Handläggare Maria Alexandersson.
Ordförandebeslut 2013-11-21 - Verkställighet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL. M. E. Handläggare Anna Baatz.
Delegationsbeslut 2013-11-25 - Beslut om avgiftsbefrielse för omvårdnad 2013-0804-2013-11-30. E. L. Handläggare Mona Berg.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 39
Anmälan om inkomna skrivelser
Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
(KS/2013:499)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre 2014
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2122)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
fördjupade medicinska utredningar 2014-2015
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2124)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
förbättrad patientsäkerhet 2014
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2123)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2125)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2955)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att
stärka barns rättigheter i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2126)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till
en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:1052)
Överenskommelse om Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) m.m.
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2144)

Orust kommun
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Budgetförutsättningar för åren 2013-2017
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2013:2145)
Bekräftelse om mottagande av begäran om utträde ur West Sweden Ideell Förening
West Sweden
(KS/2013:1787)
Protokoll styrelsemöte Soltak AB 2013-11-15
Soltak AB
(KS/2014:111)
Protokoll styrelsemöte Soltak AB 2013-12-06
Soltak AB
(KS/2014:111)
Internt
Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende dag för kommunfullmäktiges
sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-12 § 194
(KS/2013:1897)
Uppföljning per oktober och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-12 § 196
(KS/2013:509)
Antagande av ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-12 § 197
(KS/2013:1956)
Information: Anmälan/Svar från skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottet för lärandes beslut 2013-12-16 § 143
Slutrapport från ekonomikommittén
Arbetsutskottets beslut 2013-12-18 § 154
(KS/2013:302)
Uppföljning (kortprognos) per november
Arbetsutskottets beslut 2013-12-18 § 155
(KS/2013:509)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:80

§ 40
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-12-18, 2014-01-16
KSUO 2013-12-10, 2014-01-14
KSUL 2013-12-16
KSUS 2013-12-10, 2014-01-15
Administration
Beslut om behörighet att ta emot delgivning, assurerad,
rekommenderad, paket och liknande
KS/2014:28, KS Del/2014:3
Ordförandebeslut- Investeringsåtgärder för vattenkraft
och reglering av Grindsbysjön, Ålgård
KS/2010:670, KS Del/2013:495
Serveringstillstånd- Delegationsbeslut enligt
förteckning 2014-01-20

KS/2014:80

Ekonomi
Beslut om utdelning från kommunens övriga donationsfonder
enligt förteckning 2014-01-15
Beslut om borgensåtagande i Stiftelsen Orustbostäder enligt
förteckning 2014-01-20

KS/2014:80
KS/2014:80

Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning 2013-11-26

KS/2014:107

Personalärenden
Enligt löpnummer 1-165

KS/2014:88

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2014-01-20
Mark och planering
Yttrande över detaljplan för fastigheten
Härmanö 2:26, m. fl. Orust kommun
Förvaltningsområdeschef omsorg 2013-12-16

KS/2014:80
KS/2013:2106

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2013:2069, KS/2013:1920
Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt förteckning 2014-01-20
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2014:80
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KS/2014:123

§ 41
Utskottet för omsorg - personärenden 2014 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2000.
Underlag utskottet för omsorg 2013-12-10 § 1265.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

