Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-11-25

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunhuset i Henån, sammanträdesrum Årholmen/Bårholmen,,
Onsdag den 25 november 2015, kl. 08:15-12.00, 13.00-15.50

Beslutande

Kerstin Gadde (S), ordföranden
Inga Göransson (C), 1:e vice ordföranden
Hans Pettersson (M), 2:e vice ordföranden
Veronica Almroth (L), kom kl.09.40
Michael Relfsson (FpO), kom kl.09.40
Alexander Hutter (S)
Ulf Sjölinder (L)
Kristina Svensson (MP), tjänstgörande ersättare
Maria Sörkvist (C)
Sirko Witte (S), tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson (S)
Anders Arnell (M)
Magnus Lebeck (SD)

Övriga deltagande

Sid.2

Utses att justera

Hans Pettersson

Justeringens
plats och tid

Medborgarservice 2015-12-02

Sekreterare

……………………………………..
Göran Gynnemo

Ordförande

……………………………………..
Kerstin Gadde

Justerare

……………………………………..
Hans Pettersson

Paragraf 280-306

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-11-25

Datum för anslags
uppsättande

2015-12-03

Förvaringsplats
För protokollet

Medborgarservice

Datum för anslags
nedtagande

2015-12-28

Sign:……………………………….

1

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-11-25

Övriga deltagare:
Ersättare:
Elsis-Marie Östling (S), tjänstgörande ersättare t.o.m. kl.09.40, gick kl.15.40
Leif Appelgren (M), gick kl.15.40
Ulla Kedbäck (MP), gick kl.15.40
Jan Gustavsson (L), tjänstgörande ersättare t.o.m kl.09.40, gick kl.15.40
Mats Överfjord (M), gick kl.15.15
Kajsa-Karin Andersson (KD), kl.08.20-11.10
Tjänstemän:
Jan Eriksson, kommunchef
Marcus Larsson, projektledare
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande
Lars Alverbratt, förvaltningsområdeschef omsorg
Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet
Staffan Welander, ekonomichef
Ulrika Lundgren, ekonom
Rickard Karlsson, planchef
Malin Andersson, fritidssamordnare
Annika Westlund, verksamhetschef IFO
Ronny Svensson, kommunutvecklare
Sven Pettersson, näringslivsutvecklare
Magnus Edenmyr, säkerhetsstrateg
Göran Gynnemo, kommunsekreterare

2

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2015-11-25

KS/2015:333
§ 280
Budgetuppföljning per oktober (prognos 4 2015)
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per
oktober för helåret 2015.
Årets resultat är budgeterat till ett överskott om 9,2 mkr. Helårsprognosen visar efter
tio månader mot ett underskott på 4,5 mkr. Det är en avvikelse på minus13,7 mkr mot
budget.
De största avvikelserna mot budget finns beträffande omsorg -11,3 mkr,
tomtförsäljning samhällsutveckling och reavinster fastighetsförsäljning totalt -11 mkr,
renhållning -7,2 mkr. Skatter och generella statsbidrag uppvisar –5 mkr, räntekostnader
+5,5 mkr, pris- och lönekompensation +5,9 mkr och återbetalning av
sjukförsäkringsavgifter (AFA) mm +5,6 mkr.
I jämförelse med den prognos som lämnades per augusti har utfallet försämrats
avseende tomtförsäljning med 11 mkr inom verksamhetsområde samhällsutveckling
beroende på mindre intäkter, varav exploateringsområden med -7,6 mkr, och övrig
tomtförsäljning med -3,4 mkr.
Prognosen för omsorgsverksamheten har förbättrats i jämförelse med
augustiprognosen från -14,7 mkr till -11,3 mkr. Förändringen finns beträffande
institutionsplaceringar barn och unga, cirka 3 mkr och stöd och omsorg (personlig
assistans) cirka 1 mkr.
Länsstyrelsen har ställt krav på säkerhet för att kommunen ska ha fortsatt tillstånd för
verksamheten på deponin Månsemyr. I prognosen har nu medräknats en kostnad 2015
på 6,8 mkr avseende avsättning i balansräkningen för återställande av deponin.
Beräknat resultat för renhållning är ett underskott mot budget på 7,2 mkr.
Kompensation har inte tidigare lämnats till räddningstjänsten för nya löneavtal
avseende beredskap. Det föreslås därför nu ske med 365 tkr.
Årets investeringar beräknas uppgå till 228 mkr att jämföra med budgeterade 230 mkr.
Beslutsunderlag
Prognosrapport oktober 2015, daterad 2015-11-10
Tjänsteskrivelse 2015-11-10
Arbetsutskottet 2015-11-11, § 121
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
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Under kommunstyrelsens överläggning noteras att frågan om nedskrivning av värdet
på fjärrvärmeverket i Ellös behandlas i separat ärende i kommunstyrelsen i december.
Ordföranden ställer fråga om arbetsutskottets förslag bifalls, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga prognosrapporten per oktober 2015 till handlingarna
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att utöka budgetramen för samhällsutveckling avseende räddningstjänst med 365 kr
som kompensation för ändrade löneavtal avseende beredskapsersättning. Finansiering
sker ur kommunstyrelsens budget för lönekompensation 2015
______
Beslutet lämnas till:
KF
FO samhällsutveckling
Ekonomienheten
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KS/2015:44
§ 281
Budgetjustering 2016, resultatbudget och investeringsbudget
Kommunfullmäktige antog budget 2016 med plan för 2017 och 2018 den 11 juni 2015,
kf § 70 med ett budgeterat resultat på 19,4 mkr och en investeringsbudget på 160 mkr.
En genomgång av det ekonomiska läget inför 2016 har gjorts under oktober 2015 där
verksamheternas kostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag, räntekostnader
mm har bedömts. Förvaltningsområde omsorg uppvisar för 2015 underskott i
storleksordningen 11 mkr. Om inte åtgärder vidtas, kan kostnaderna för 2016 komma
att ligga på samma kostnadsnivå som 2015 vilket innebär ett underskott i motsvarande
storleksordning.
De i budget 2016 beräknade kostnadsminskningarna till följd av heltidsprojektet på ca
8,5 mkr är inte realistiska att förvänta 2016. Medlen för kompensation till
verksamheterna för hyres- och prishöjningar och löneökningar bedöms vara
otillräckliga med ca 5 mkr. Därutöver finns andra faktorer som påverkar förväntat
resultat 2016 med mindre belopp både plus och minus. Resultatet på 19,4 skulle i så
fall hamna kring ett nollresultat för 2016.
Med anledning av ovanstående har övervägts åtgärder för att uppnå det budgeterade
resultatet 2016 på 19,4 mkr. En neddragning av verksamheternas budgetar med detta
belopp har inte bedömts lämplig. Istället föreslås att det budgeterade resultatet sänks,
att vissa budgetrevideringar görs och att åtgärder vidtas för att erhålla budgetbalans
2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2015-11-11, i samband med behandling av
detta ärende, att bjuda in Kommuninvest till ett kommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-10
Arbetsutskottet 2015-11-11, § 122.
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Hans Pettersson (M), Veronica Almroth (L) och Magnus Lebeck (SD) anmäler att de
inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer fråga om arbetsutskottets förslag bifalls, och finner frågan med ja
besvarad.
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kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens budgeterade resultat 2016 ska vara 11,5 mkr
att revidering sker av finansiella mål avseende 2016 enligt följande:
- Årsresultatet i förhållande till verksamhetens nettokostnad uppgår till 1,8 %
- Soliditetsmålet uppgår till -4,1 %.
- Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 38,3 %
att godkänna föreslagen justering av budgeten 2016 med uppdrag till kommunstyrelsen
och bygg- och miljönämnden att utforma detaljbudget samt planera och genomföra
åtgärder för budgetbalans, samt
att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget för 2016 på 179,1 mkr och att
ytterligare justering av den sker i när utfallet av 2015 års investeringar är klart.
______
Beslutet lämnas till:
KF
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KS/2015:1839
§ 282
Investering för översvämningsskydd Henåns centrum, etapp 1
I Henån inträffar årligen översvämningar, där parkerings- och hamnområdet vid
östra hamnen är särskilt hårt drabbat av ofta återkommande översvämningar. Även
närliggande lv160 påverkas delvis av översvämningar. Situationen har under senare år
förvärrats och pågående klimatförändringar kommer innebära än större utmaningar
med successivt stigande havsnivå och mer frekventa stormar.
Längs piren och östra hamnområdet är befintliga äldre spont- och
bryggkonstruktioner i mycket dåligt skick och utdömda. Här finns också samhällets
kommunala båthamnar med totalt 327 båtplatser, gästhamn och
hamnpromenadstråk. Vidare finns ett antal byggnader med verksamheter inom
området såsom båtservice- och försäljning, restaurang och café samt kontor. Både
östra hamnen och piren är tillsammans med Henåns torg och västra hamnområdena
mycket attraktiva havsnära utvecklingsområden.
Ett arbete pågår med att utreda konsekvenser och möjliga åtgärder kopplade till en
höjd havsnivå för Henåns centrum. Utredningen utgör både ett underlag för
framtagande av en ny detaljplan för Henåns centrum samt underlag för beslut om
åtgärder för att eliminera översvämningar kommande 100 år.
Arbetet har nu mynnat ut i ett förslag till en första av totalt fyra etapper av åtgärder
för översvämningsskydd och utveckling av Henåns centrum. Åtgärder som föreslås i
etapp 1 avser översämningssäkring längs östra hamnen med påbyggnadsbara
översvämningsskydd, utbyte av kajkonstruktioner och bryggor, nya dagvattenåtgärder
samt upprustning av piren.
Översvämningsskydd och nya brygganläggningar inklusive muddring bedöms innan
statsbidrag totalt kosta ca 30 miljoner. Arbetet bedöms kunna påbörjas i november
2016 och avslutas innan båtsäsongen 2017.
Resterande etapper 2-4 för översvämningsskydd av Henåns centrum förslås påbörjas
efter laga kraftvunnen ny detaljplan 2019 och pågå fram till ca 2025. Etapp 2-4
beräknas totalt till cirka 100 miljoner kronor inklusive dagvattenåtgärder och muddring
innan statsbidrag. Statsbidrag kan här ges med upp till 60% av totalkostnaden. Beslut
om detaljplan och tillhörande beslut om genomförande av etapp 2-4 kan tas när
beslutsunderlaget är färdigställt vintern 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-19
PM Etapp 1 – Översvämningsskydd östra hamnen, 2015-10-21
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 131
______
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Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Ordföranden frågar om utskottets förslag bifalls, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringsprojekt – Översvämningsåtgärder i Henåns centrum – med
total nettoprojektbudget på 20 miljoner (fördelat på 7 miljoner kronor 2016 och 13
miljoner kronor 2017) inom beslutad investeringsram om 12,2 miljoner kronor samt
genom att höja kommunens totala investeringsram med 7,8 miljoner kronor, och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att invänta medfinansieringsbeslut från Trafikverket
och Myndigheten för skydd och beredskap innan starttillstånd beviljas.
______
Beslutet lämnas till:
KF
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§ 283
Antagande av Näringslivsstrategi 2015-2020
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 37 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att upprätta en Näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med årliga
handlingsplaner samt att vid framtagning av Näringslivsstrategin beakta arbetet inom
projektet förenkla helt enkelt.
I strategin anges näringslivet som en viktig del i samhället som skapar tillväxt i vår
kommun. Målet är att vår kommun är attraktiv, det är enkelt att etablera, starta,
utveckla och driva företag. Ambitionen är att Näringslivsstrategin ligger till en grund
för ett bra företagsklimat. Strategin innehåller 10 olika områden som
kommunikation, värdskap, samarbete med företag, forskning och externa
organisationer. Ett annat förslag är att återstarta näringslivsrådet där övergripande
frågor diskuteras som översiktsplaner och gemensamma satsningar. När strategin är
klar ska en handlingsplan för 2016 tas fram.
Beslutsunderlag
Förslag till Näringslivsstrategi 2015-2020, daterad 2015-10-14
Tjänsteskrivelse 2015-10-21
Arbetsutskottet 2015-11-11, § 125
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag om antagande av Näringslivsstrategi
bifalls, och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottets förslag om uppdrag för framtagande
av handlingsplan 2016 bifalls, med tillägget att denna plan därefter ska uppdateras
årligen, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till näringslivstrategi för 2015-2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra till kommunchefen att senast februari 2016 ta fram förslag till handlingsplan
för 2016 och att denna plan därefter ska uppdateras årligen.
______
Beslutet lämnas till:
KF
Kommunchef
Näringslivsutvecklare

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2015-11-25

KS/2015:953
§ 284
Godkännande av aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal mellan Tjörns
kommunala förvaltnings AB och Orust kommun
Efter en information i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 juni 2015 om
Tjörnlådan av vd för Tjörns Måltids AB och Tjörns kommunchef, gav
kommunstyrelsens arbetsutskott förvaltningsområdeschefen för omsorg i uppdrag att
ta fram ett förslag till en lösning på frågan om mat och matdistribution till
biståndsbedömda brukare i Orust kommun.
Den 1 juli 2014 upphörde distributionen av varm mat till hemtjänstens brukare. Skälen
till detta var att verksamheten hade stora svårigheter med att upprätthålla kvaliteten på
den varmhållna maten samt att hanteringen innebar höga kostnader.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26, § 221, att vända sig till Tjörns kommun med
förfrågan om delägarskap i Tjörns Måltids AB. Förvaltningen har tillsammans med
företrädare från Tjörns kommun tagit fram ett underlag för beslut om delägarskap i
Tjörns Måltids AB.
Vid arbetsutskottets behandling framkom några frågeställningar som man önskade
förvaltningens muntliga svar på vid kommunstyrelsens sammanträde. Arbetsutskottet
lämnade därför över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-07-10
Tjänsteskrivelse 2015-10-26, med förslag till aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal
som bilagor
Arbetsutskottet 2015-11-11, § 126
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Inga Göransson (C) föreslår bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen.
Ordföranden frågar om Inga Göranssons förslag bifalls, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av Tjörns kommunfullmäktiges
motsvarande beslut om godkännande,
att godkänna aktieöverlåtelseavtal, daterat 2015-10-26, mellan Tjörns kommunala
förvaltnings AB och Orust kommun,
att godkänna aktieägaravtal, daterat 2015-10-26, mellan Tjörns kommunala
förvaltnings AB och Orust kommun, samt
att därmed till ändamålet anvisa 193 907 kronor ur likvida medel.
______
Beslutet lämnas till: KF
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KS/2015:1596
§ 285
Antagande av va-taxa 2016
Va-verksamheten finansieras genom avgifter i va-taxan både vad gäller drift och
investering. Den kommande treårsperioden har va-verksamheten ett stort
investeringsbehov som uppgår till omkring 350 miljoner kronor. Investeringarna är
nödvändiga för att klara av den ökade mängden nya anslutningar som kommer allt
efter som nya exploateringsområden tillkommer och som därmed också skapar
förutsättningar att ansluta redan befintlig bebyggelse efter sträckning där det
allmänna va-systemet byggs ut. Beslut är taget i kommunfullmäktige om att
projektera ett nytt avloppsreningsverk på västra Orust. Projekteringen pågår och hela
projektet beräknas kosta 170 miljoner. Va-taxan har de senaste tre åren höjts med
sammanlagt ca 10 %. Orust kommuns anläggningsavgifter är i jämförelse med andra
kommuner i närområdet ca 34 % lägre och brukningsavgifterna ca 2 % lägre.
Va-verksamheten står inför ett stort investeringsbehov de närmast kommande fem
åren. Förutom det nya reningsverket är det nödvändigt med en kapacitetsökning på
vattenverket, miljö- och drifttekniska förbättringsåtgärder på kommunens övriga
avloppsreningsverk bl.a. till följd av myndigheternas krav på kväverening.
Framdragning och inrättande av verksamhetsområden vid nyexploateringar kommer
att öka. Samtidigt bedöms också anslutning av befintliga områden med
otillfredsställande enskilda va-lösningar, som vill ansluta till den allmänna vaanläggningen, bli fler. För att möjliggöra en offensiv exploateringsverksamhet är det
en förutsättning att anslutningsavgifterna är självfinansierade till största möjliga del.
Arbete pågår med att ta fram en VA-plan för Orust kommun. VA-planen kommer
att bli klar under 2016 och i samband med det kommer också att upprättas en
investeringsplan över 5-7 år. Det upparbetade överskottet har varit ämnat att
användas till investeringen av nytt reningsverk på Västra Tången. För att så ska
kunna ske måste det finnas med i en investeringsplan. Projektet har sedan 2012
funnits med i kommunens samlade flerårsplan över kalkylerade investeringar. För att
upparbetat överskott ska kunna användas till avsett projekt behöver fullmäktige
besluta om särskild investeringsplan för kommande VA-investeringar.
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. Förändring av
va-avgifterna innebär att både anslutnings- och brukningsavgifterna anpassas inför
2016 så att det blir samma avgifter oberoende av om anslutning sker inom- eller
utanför verksamhetsområdet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde, 2015-11-12 § 149, att
återremittera ärendet för klargörande av den formella lagligheten om investeringsplan
samt att ärendet tas upp på december månads kommunfullmäktige.
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En ny tjänsteskrivelse har upprättats som innehåller kompletterande beslutsförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-17
Förslag till va-taxa, daterad 2015-09-17
Taxejämförelse bohuskommuner, daterad 2015-09-17
Investeringsplan VA 2016-2022, upprättad 2016-11-17
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) föreslår att förslaget om antagande
av ny va-taxa i sin helhet ska avslås, i avvaktan på framtagande av ny va-plan.
Magnus Lebeck (SD) föreslår att förslaget om antagande av va-taxa i sin helhet ska
avslås.
Ordförande ställer förvaltningens förslag till att-satser mot Hans Pettersson m.fl.
avslagsförslag, och finner att förvaltningens förslag bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa investeringsplan upprättad 2015-11-17 för nytt reningsverk Västra
Tången,
att upparbetat va-överskottet om 17,9 miljoner per 2014-12-31 överförs till en
investeringsfond i samband med bokslut 2015,
att nyttja upparbetat överskott för investering av nytt reningsverk Västra Tången,
att anta ny va-taxa, daterad 2015-09-17, att träda i kraft 2016-01-01, samt
att samma avgifter i va-taxan även används för avtalskunder utanför vaverksamhetsområde.
Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet.
Magnus Lebeck (SD) reserverar sig mot beslutet på grund av att det inte är lagligt att
ta detta beslut.
_____
Beslutet lämnas till:
KF
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KS/2015:1615
§ 286
Antagande av renhållningstaxa och destruktionsavgifter 2016
I ”Uppdragsdokument för 2015-2017 och detaljbudget för 2015” som finns för
Affärsdrivande verksamhet är en av aktiviteterna att ”skapa ett inpasseringssystem
som skall bygga på kontantfri hantering”.
Under 2015 bedöms kontanthanteringen (kontanter och kort) på båda kommunens
återvinningscentraler (Månsemyr och Timmerhult) omfatta cirka 550 tkr.
Förvaltningen ser två olika lösningar för att uppnå ett kontantfritt system. Den
tidigare föreslagna lösningen med ett bom-system där abonnenter i
renhållningskollektivet får ett passagekort som är laddat med ett antal ”fria besök”,
alternativt ett system som motsvarar dagens system men med kontantfria
betalningsmedel, exempelvis kortbetalning, Swish eller SMS.
Förvaltningen bedömer att det som är bäst lämpat för verksamheten är en form av
bomsystem liknande det som många andra kommuner inrättat.
För att finansiera:
- De ”uteblivna intäkterna” som idag kommer från kontant- och
kortbetalningar bedöms taxorna för renhållning behöva justeras med cirka
2,6 %
- den bedömda indexhöjningen medför cirka 1,2 % höjning enligt gällande
avtal med renhållningsentreprenör
- för ökade personal, underhålls- och maskinkostnader med cirka 2,2 %
- och bibehålla oförändrade avgifter för destruktionsavgifter för företag
Totalt ger detta en ökning av renhållningstaxorna med 6 % inför 2016.
Investeringskostnad för bom-system kommer att äskas inför budgetåret 2017. Under
2016 införs förslagsvis årligen 10 stycken fria besök för abonnenter i
renhållningskollektivet (privatpersoner) på kommunens återvinningscentraler.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde, 2015-11-12 § 150, att
återremittera ärendet för lagprövning av förslaget.
En ny tjänsteskrivelse har upprättats som innehåller kompletterande beslutsförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-19
Renhållningstaxa, 2015-09-10
Prisblad, 2015-09-10
Destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhult ÅVC, 2015-09-14
______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Sirko Witte (S) och Inga Göransson (C) föreslår att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen
bifalls.
Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) avslår detsamma.
Ordföranden ställer förslagen motvarandra och finner att Sirko Witte m.fl. förslag
bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att göra avsättning för sluttäckning av deponi enligt tjänsteskrivelse,
att anta ny renhållningstaxa daterad 2015-09-10,
att renhållningstaxa, daterad 2015-09-10, gäller från och med 2016-01-01, samt
att från och med 2016-01-01 fastställa nya destruktionsavgifter vid Månsemyrs och
Timmerhults avfallsanläggningar med avgifter enligt bilaga, daterad 2015-09-14.
Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet.
______
Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:1838
§ 287
Antagande av taxa för parkering
För att täcka de kostnader som är förenat med parkeringsplatser inom kommunen
har kommunfullmäktige tidigare fattat beslut (2015-05-07 § 62, KS/2015:485) om
parkeringsavgift vid färjeläget i Tuvesvik (100 kr/dygn respektive 9 kr/timma).
På andra parkeringsplatser inom kommunen har det historiskt arrenderats ut
parkeringsplatser. Då behoven för arrenderade platser har förändras över tid så finns
det ett behov av att kunna hyra parkeringsplatser för kortare tid än vad
arrendeformen ger praktisk möjlighet till. För att täcka kostnader för övriga
parkeringar (förutom Tuvesvik) inom kommunen förslår förvaltningen att även
avgift för dessa skall beslutas. Förvaltningen förslag är att avgiften skall fastställas till
2 kronor/timma, dock maximalt 40 kronor/dygn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-19
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 135
______
Bertil Olsson (S) föreslår att utskottets förslag bifalls.
Veronica Almroth (L) föreslår ändring av utskottets förslag så att avgiften ska vara
100 kronor/dygn respektive 9 kronor/timma för samtliga avgiftsbelagda parkeringar.
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att utskottets förslag bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny avgift till 40 kronor/dygn respektive 2 kronor/timma (inklusive
moms) för samtliga avgiftsbelagda parkeringar (exklusive besöksparkeringarna vid
Tuvesvik där taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2015-05-07 § 62,
KS/2015:485), samt
att avgifterna gäller från och med 2016-01-01.
Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Veronica Almroths förslag.
______
Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2010:378
§ 288
Överlåtelse av exploateringsavtal för Kungsviken 1:25
Orust kommun tecknade 2010-03-26 ett exploateringsavtal med fastighetsägaren till
Kungsviken 1:25. I avtalet, punkt 8.2, står: ”Exploatören får inte utan kommunens
skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk person. Det
ankommer på exploatören att begära sådant medgivande.”
Fastighetsägaren har kontaktat kommunen och begär medgivande för att kunna
överlåta exploateringsavtalet då han ska sälja aktuell fastighet, Kungsviken 1:25. Ny
part i exploateringsavtalet är ett nystartat företag, Kungsviken Hamn AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-09
Överlåtelseavtal 2015-10-08
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 125
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Kungsviken 1:25 till
Kungsvikens Hamn AB enligt bifogat överlåtelseavtal daterat 2015-10-08.
______
Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:1835
§ 289
Förändring av fritidsgårdsverksamheten
Förvaltningsområde samhällsutveckling har fått två uppdrag beslutade i
Uppdragsdokument 2015-2017 och detaljbudget för 2015 av kommunstyrelsen
2015-02-25. Dessa två uppdrag är:
- lokalutredning för fritidsgårdarna
- utreda möjligheten till en gemensam samlingspunkt för ungdomar, en form av
ungdomens hus.
Verksamheten har under en lägre tid funderat på hur man ska kunna möta behovet med
de undermåliga lokalerna och det stora besöksantalet. Förvaltningskontoret föreslår i sin
lokalutredning att fyra fritidsgårdar blir tre.
Varekils fritidsgård föreslås stängas. Stängning av Varekils fritidsgård kan kompenseras
med att öppna upp fritidsgården i Svanesund tidigare, i samband med att skolan slutar för
dagen. De elever som bor i Varekil behöver då inte åka hem emellan utan kan komma
direkt till fritidsgården för att vara kvar under kvällen alternativt gå till annan
fritidsaktivitet/inomhusträning, som finns i anslutning till Svanesunds fritidsgård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-19
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 134
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet och diskuterar därefter olika
frågeställningar, t.ex bussförbindelser, samarbete med föreningslivet m.m.
Michael Relfsson (FpO) och Kristina Svensson (MP) föreslår att ärendet återremitteras
för kompletteringar enligt kommunstyrelsens diskussion.
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att det
ska återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för kompletteringar enligt kommunstyrelsens diskussion.
______
Beslutet lämnas till:
FO samhällsutveckling

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:479
§ 290
Beslut om upplösning av Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond
1975 tog Orust kommun, med tacksamhet, emot testamentsgåva från Anders
Karlsson i Vasshagen.Medlen, 535.832 kr år 1976, skulle användas till ”behov vid
ålderdomshem, varvid hjälpbehövande från Torps församling bör komma i främsta
rummet”. Enligt testamentet från 1972 är det en ändamålsenlig gåva och ingen
stiftelse. I testamentet finns inget förbehåll att bara avkastningen ska användas.
Dock togs beslut i Kommunfullmäktige 1976-02-06 § 4 att 90 % av ränteintäkterna
skulle delas ut och resterande ränta, 10 %, fördes till kapitalet samt att stiftelsen
skulle stå under Länsstyrelsens tillsyn.
Idag har kapitalet vuxit till ca 695.000 kr. I och med det låga ränteläget och nya
registreringskostnader, som påförs stiftelsen, kommer utdelningen att bli liten i
förhållande till kapitalet.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-11 § 67 ”att ansöka hos Länsstyrelsen och
Kammarkollegiet om upplösning av åtta stiftelser förvaltade av Orust kommun, med
uteslutande av Anders Karlsson i Vasshagens donationsfond”. Förvaltningen föreslår
i tjänsteskrivelse att donationsfonden ska upplösas. Syftet med upplösningen är att
stiftelsen bör få nyttja även kapitalet för utdelning. Då tillgodoses donatorns avsikt
på ett bättre och mer ansvarsfullt sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02
Kopia av Anders Karlssons testamente
Stadgar för Anders Karlsson i Vasshagen antagna KF § 4 1976-02-06
Arbetsutskottet 2015-11-11, § 127
_______
Anders Arnell (M) föreslår ändringen att kommunfullmäktige i stället beslutar att
justera reglerna så att minst 35000 kronor kan delas ut varje år.
Veronica Almroth (L) bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upplösa av kommunen förvaltad stiftelse ”Anders Karlsson i Vasshagen
donationsfond”, samt

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att kapitalet utdelas enligt donatorns vilja under en tidsperiod av 10 år.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet lämnas till: KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:1401
§ 291
Motion om cykelväg
Anne-Marie Petersson (s) föreslår i motion daterad 2014-09-11 att kommunfullmäktige
ska besluta om att kontakt ska tas snarast med Trafikverket angående fortsatt
byggnation av cykelbanan mellan Tönsäng och Ellös.
Cykelvägen som byggdes under år 2014,mellan Tönsäng och Tuvesvik, finansierades
till 50 % av den tidigare regionala cykelplanen som Västra Götalandsregionen
hanterade och 50 % av kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 126
______
Inga Göransson (C) bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08, anse motionen besvarad.
______
Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:1403
§ 292
Motion om rondeller
Els-Marie Ragnar (FpO) föreslår i en motion daterad 2014-09-11 att Orust kommun
tar upp en diskussion med Trafikverket om att göra om ett antal beskrivna korsningar
till rondeller.
Förvaltningen anför i tjänsteskrivelse bland annat att Trafikverket har väldigt lite egna
medel för utbyggnader av cirkulationsplatser. Trafikverket får framför allt sina direktiv
för utbyggnadsåtgärder och medel för dessa från Västra Götalandsregionen, via
Regional plan, eller Regeringen, via Nationell plan.
En mindre utredning kring kommunens önskemål om vilka korsningar som kan
byggas om till cirkulationsplatser behöver tas fram. Utredningen ska innefatta
olycksstatistik, områdespåverkan, genomförbarhet m.m.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 127
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning/inventering kring
kommunens prioriterade önskemål om cirkulationsplatser.
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08 anse motionen besvarad.
______
Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:249
§ 293
Motion om trafiksäkerheten på Färjevägen i Svanesund
Claes Nordevik (L) föreslår i motion daterad 2014-02-13 att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast framställa krav till Trafikverket att
montera upp fartkameror på Färjevägen i Svanesund.
Förvaltningen anför i tjänsteskrivelse bland annat att kommunen kommer att lyfta
upp önskemålet om fartkameror på Färjevägen i Svanesund med Trafikverket. Hos
Trafikverket ska sedan önskemålet om ATK-kamera prioriteras bland övriga
önskemål i Västra Götalandsregionen. En hastighetspåminnare finns redan uppsatt
vid Svanesunds centrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 128
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08 anse motionen besvarad.
______
Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:364
§ 294
Motion om utökning av pendelparkeringarna i Varekil och Henån
Agneta Melin (S) föreslår i motion daterad 2013-02-05 att kommunfullmäktige ska
besluta om att uppdra kommunstyrelsen att snarast utöka pendelparkeringarna vid
Varekils och Henåns bussterminaler.
Förvaltningen anför i tjänsteskrivelse bland annat att ambitionen är att utöka och
iordningställa befintlig grusparkering vid Varekils bussterminal. Vidare planeras att om
möjligt köpa in del av marken mellan väg 178 och Åvägen för att möjliggöra för
ytterligare utbyggnad av pendelparkeringsplatser. Åtgärderna behöver utredas vidare
samt detaljprojekteras för att kunna ta fram en preliminär kostnadsuppskattning.
Kommunen planerar att framföra föreslagna åtgärder om nya pendelparkeringsplatser i
Varekil till Västtrafik år 2016 för ansökan om statlig medfinansiering för
genomförande av åtgärderna år 2017 och 2018.
Angående behov av fler pendelparkeringsplatser i Henån är ambitionen att utreda om
det är möjligt att frigöra platser för pendelparkering vid båtbyggargymnasiet. Det är i
dagsläget osäkert vad byggnaden i framtiden kommer att användas till men det kan
finnas en möjlighet att kunna få nyttja planen utanför byggnaden tills vidare. Utredning
pågår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 129
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08 anse motionen besvarad.
_______

Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:1987
§ 295
Motion om åtgärder av trafiksituationen vid Färjevägen i Svanesund
Jörgen Nielsen (S) föreslår i motion daterad 2013-11-12 att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast ta kontakt med Trafikverket för att
få till stånd åtgärder som säkrar trafiksituationen vid Färjevägen i Svanesund.
Förvaltningen anför i tjänsteskrivelse bland annat att önskemål om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Färjevägen är ett samarbete mellan kommunen och
Trafikverket. Trafikverket har lite egna medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och
enbart mindre åtgärder. Trafikverket får sina direktiv för trafiksäkerhetsåtgärder och
medel för dessa från Västra Götalandsregionen, via Regional plan för
transportinfrastruktur. Mer omfattande åtgärder kan därför kommunens politiker lyfta
inom Fyrbodals kommunalförbund, för vidare inspel till Västra Götalandsregionen
och Regional plan.
Kommunen håller på att starta upp arbetet med en trafikutredning i samband med nya
detaljplaner i Svanesund. Parallellt med trafikutredningen genomförs en
åtgärdsvalsstudie för Svanesund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Utskottet för samhällsutveckling 2015-11-04, § 130
______
Magnus Lebeck (SD) föreslår att kommunstyrelsen till Trafikverket uttalar att
behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Färjevägen i Svanesund är mycket
stort.
Ordföranden frågar först om Magnus Lebecks förslag bifalls, och finner frågan med
ja besvarad.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen utskottets förslag, med tillägg av
kommunstyrelsens uttalande bifalls, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Trafikverket uttala att behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
Färjevägen i Svanesund är mycket stort.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08, samt kommunstyrelsens
uttalande till Trafikverket, anse motionen besvarad.
_____
Beslutet lämnas till:
KF
Trafikverket
FO samhällsutveckling

Orust kommun
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KS/2015:622
§ 296
Kvartal 3 2015 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enligt SoL o LSS
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har
verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt
inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 3 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

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

6
4
1

Beslut
verkställt efter
3 mån.

1
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-30
Statistikrapporter kvartal 3
Utskottet för omsorg 2015-11-10, § 99
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
______
Beslutet lämnas till:
KF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 297
Uppdragsdokument 2016-2018 och detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen,
politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om
ett uppdragsdokument och detaljbudget. I dokumentet anges bland annat hur mål ska
uppnås och uppdrag genomföras, ekonomisk konsekvens samt när återrapportering
eller uppföljning sker. Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat skrivelsen
Uppdragsdokument 2016-2018 och detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens
förvaltningsområden och verksamheter.
Uppdragsdokumentet och detaljbudgeten är anpassat till den budgetrevidering som
föreslås till kommunfullmäktige i december 2015. I förhållande till den av fullmäktige
antagna budgeten i juni 2015 innebär detta att verksamheternas budgetramar har
justerats med kompensation för kapitalkostnader, hyror, städ- och lokalvård,
löneökningar, priser mm. Därutöver har en nedjustering gjorts av verksamheternas
budgetramar på totalt 2,1 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-18
Uppdragsdokument för 2016-2018 och detaljbudget för 2016 för kommunstyrelsen,
politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision.
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Inga Göransson (C) bifaller förslaget i tjänsteskrivelsen.
Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) anmäler att de inte deltar i beslutet.
Ordföranden frågar om Inga Göranssons förslag bifalls, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppdragsdokument 2016-2018 och detaljbudget 2016 för
kommunstyrelsen politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om budgetrevidering för 2016 enligt
kommunstyrelsens förslag 2015-11-25.
______
Beslutet lämnas till:
Ekonomienheten
KC
Förvaltningsområdeschefer
Kommunutvecklare
Informatör

Orust kommun
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KS/2015:1965
§ 298
Begäran om utökad arbetsledning inom individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen omfattar fyra enheter; enheten för ensamkommande
boenden, Arbetsmarknadsenheten, Vuxenenheten och Familjeenheten. De två
sistnämnda enheterna omfattar både myndighetsutövning och behandlande tjänster.
Under det senaste året, men framför allt under hösten, har arbetsbelastningen ökat i
mycket stor omfattning inom Vuxenenheten, Familjeenheten och enheten för
ensamkommandeboenden, som en konsekvens av flyktingsituationen. Antalet
ensamkommande barn har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Migrationsverket
har hittills i år anvisat 30-talet barn utöver avtalet. Integrationsfrågorna belastar
enheterna delvis för att vi tar emot barn och familjer i en snabbare takt men också
för att verksamheten hanterar omgivningens frågor, erbjudanden och behov. Behov
och oro kring enskilda personer boende på privata asylboenden hanteras också inom
de kommunala myndighetsutövande tjänsterna.
Enligt verksamhetens beskrivning har det under lång tid varit en hög arbetsbelastning
inom de myndighetsutövande enheterna. Med den nuvarande flyktingsituationen har
belastningen uppnått extraordinära påfrestningar. Utöver arbetsmiljöriskerna så finns
det andra risker som brister i handläggning och uppföljning samt felaktigt fattade
beslut. Mot bakgrund av nuvarande situation inom förvaltningsområde omsorg är det
enligt förvaltningsområdeschefen och verksamhetschefen för Individ- och
familjeomsorgen angeläget att förstärka organisationen. Bedömningen är att det är
nödvändigt att utöka arbetsledningen för de båda myndighetsutövande enheterna. En
utökad arbetsledning innebär ökat stöd och avlastning av myndighetsutövarna och
därmed frigörs tid för enhetscheferna att utföra de uppdrag som åligger tjänsten.
Förändring avseende organisationen inom enheten för ensamkommande boenden
och myndighetsutövningen har behandlats av utskottet för omsorg. Kostnaden ryms
inom de utökade bidrag som det utvidgade mottagandet genererar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-17
______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Bertil Olsson (S) bifaller förslaget i tjänsteskrivelsen.
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2015-11-25

Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta två arbetsledande tjänster på heltid för Vuxenenheten och Barn och unga
enheten inom Individ- och familjeomsorgen till en kostnad av ca 1 300 tkr, att
finansieras av statsbidrag som beräknas tillföras kommunen för flyktingverksamhet
_______
Beslutet lämnas till:
FO omsorg
Personalenheten
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:1872
§ 299
Förslag till nya riktlinjer för vuxenenheten gällande ekonomiskt bistånd
I december 2013 utgav Socialstyrelsen en handbok gällande ekonomiskt bistånd, med
titeln Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten. Handboken ersatte 2003 års
handbok. Den utgår från bestämmelserna om rätten till bistånd i socialtjänstlagen och
Socialstyrelsens rekommendationer i allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt
bistånd. Handboken har uppdaterats med hänsyn till nya rättsfall, JO-beslut och
ändringar i lagstiftning.
Dessa förändringar i Socialstyrelsens rekommendationer, ger anledning till en
övergripande uppdatering av Orust kommuns gällande riktlinjer för arbetet med
ekonomiskt bistånd. De riktlinjer som nu föreslås antas, har formulerats för att
överensstämma med dagens rättspraxis, Socialstyrelsens handbok samt
rekommendationer och allmänna råd.
Riktlinjerna är ett stöd i socialsekreterarnas handläggning av ekonomiskt bistånd och
skall främja rättssäkerhet och likhetsprincipen. Principen innebär inte att alla beslut
skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på
samma sätt. Riktlinjen skall vara vägledande men ersätter inte socialtjänstlagen, vilken
förutsätter en individuell prövning i varje enskilt fall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28
Förslag till nya riktlinjer ”Handläggning av ekonomiskt bistånd, IFO”
Utskottet för omsorg, 2015-11-10, § 106
______
Kommunstyrelsen beslutar
att, med upphävande av nuvarande riktlinjer, anta de nya föreslagna riktlinjerna att
gälla för handläggning av ekonomiskt bistånd från och med 2016-01-01
att uppdra åt enhetschef vid vuxenenheten att årligen se över riktlinjerna och hålla dem
uppdaterade samt vid förslag på större förändringar lyfta dem till kommunstyrelsen för
beslut
______
Beslutet lämnas till:
FO omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31

2015-11-25

KS/2015:1500
§ 300
Delegering av beslut om antagande av anbud avseende
motorfordonsförsäkring
Kommunstyrelsen beslöt 2015-09-23, § 242, att upphandling avseende kommunens
motorfordonsförsäkring görs för kommande försäkringsperiod på två år.
Upphandling genomförs av kommunens försäkringsmäklare, Willis AB, som ska
lämna rekommendation i ärendet.
Anbudstiden utgår den 30 november och tid behövs för utvärdering samt eventuellt
överklagande. På grund av tidsbrist hinns inte beslut tas i kommunstyrelsen för att
försäkringen ska kunna gälla fr o m 1 januari 2016.
Av denna anledning föreslås att kommunstyrelsen delegerar beslutet att anta anbud
avseende motorfordonsförsäkring till ekonomichefen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-06
Arbetsutskottet 2015-11-11, § 128
______
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera beslutet att anta motorfordonsförsäkring för perioden 2016-01-01- 201712-31 till ekonomichefen.
______
Beslutet lämnas till:
Ekonomichef

Orust kommun
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KS/2015:259
§ 301
För kännedom - inkomna skrivelser
- Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2015 (KS/2015:1819)
kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:76

§ 302
Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska
redovisas till styrelsen.
Följande delegationsbeslut anmäls:
• Kommunstyrelsen delegationsbeslut, Rapport för perioden 2015-10-19--201511-18: § 395-438
• Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista nr 10/2015
• Handikappomsorgen – LSS-insatser enligt lista nr 10/2015
• Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall till hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 10/2015
Följande ordförandebeslut anmäls:
• Ordförande för utskottet för omsorg, beslut 2015-11-10, § 1237, gällande
bistånd i form av familjehemsplacering och matchning och medgivande enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen (sekretess)
• Ordförande för utskottet för omsorg, yttrande 2015-10-12 till
Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på Christers
Bar, KSUO § 104 (Dnr 2015:1614)
• Ordförande för utskottet för omsorg, yttrande 2015-10-30 till
Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på Vägkrogen
Varekil, KSUO § 105 (Dnr 2015:1614)
• Kommunstyrelsens ordförande beslut 2015-11-09, KS del/2015 § 432 (Dnr
2015:894), gällande yttrande till förvaltningsrätten rörande laglighetsprövning
av kommunstyrelsens beslut 2015-10-28, § 267, samt fråga om inhibition
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen av delegationsbeslut och ordförandebeslut till handlingarna
_______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2007:94

§ 303
Upprustning av Halsvägen - Finansiering
Orust kommun och BJC Fastighetsutveckling AB (org nr 556014-7802) och Skaftöhus
AB (org nr 556587-9110) (nedan kallade exploatörerna) har den 18 juni 2007 ingått ett
exploateringsavtal (nedan kallat, avtalet) gällande fastigheten Hals 2:41 Orust kommun.
Enligt punkt 4.8 i avtalet förbinder sig exploatören att i samförstånd och tillsammans
med Mölneby- Hals samfällighetsförening göra en upprustning av Halsvägen i enlighet
med de beslut som fattas i föreningen. Med anledning härav ska exploatörerna ställa
var sin bankgaranti för att säkerställa genomförandet av punkt 4.8 i avtalet. Då
kommunen är exploatörens avtalspart ställs bankgarantierna till kommunen. På samma
villkor som bankgarantierna ställts till kommunen säkerställer kommunen i förhållande
till Mölneby – Hals samfällighetsförening exploatörernas åtagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-24
Bilaga 1 Bankgaranti BJC Fastighetsutveckling AB
Bilaga 2 Bankgaranti Skaftöhus AB
_______
Kommunstyrelsen får en föredragning i ärendet.
Anders Arnell (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag, och
finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att säkerställa betalning till Mölneby-Hals samfällighetsförening, om tillsammans en
miljon kronor, på samma villkor som exploatörerna ställt i bankgarantier till
kommunen, så att exploatörerna i samförstånd och tillsammans med Mölneby-Hals
samfällighetsförening kan genomföra upprustningen av Halsvägen enligt gällande
exploateringsavtal.
_______
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Mölneby – Hals samfällighetsförening
BJC Fastighetsutveckling AB
Skaftöhus AB
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KS/2015:75
§ 304
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschefer lämnar aktuell information om respektive
verksamhetsområde.
Kommunchefen informerar om en dom i förvaltningsrätten i överklagat ärende där
kommunstyrelsebeslut har upphävts.
Projektledaren för Henåns skola avrapporterar.
Flyktingsituationen behandlas som separat informationsärende.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
_______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS 2015:1794
§ 305
Information om flyktingsituationen
Som underlag har följande dokument skickats ut:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124 – Beslut om att tillsvidare avstå från att ta
emot ensamkommande barn
- Kommunstyrelsens utskott för omsorg § 102 – Beslut att inrätta tjänster inom
IFO
- Ordförandebeslut, KS del/2015 § 433 – Överenskommelse med Migrationsverket
om mottagande av flyktingar utöver tidigare tecknade avtal
Förvaltningen informerar om den aktuella flyktingsituationen och om hur
kommunens verksamheter hanterar denna.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
_______

Orust kommun
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VOS/2015:44
§ 306
Redogörelse till inspektionen för vård och omsorg rörande klagomålsärende
(IVO dnr 8.2-28267)
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har 2015-10-05 överlämnat ett klagomål
från xxxxxx xxxxxxxx till Kommunstyrelsen i Orust kommun för handläggning inom
ramen för dess klagomålshantering. IVO begär en redovisning av kommunstyrelsens
vidtagna åtgärder.
Redogörelsen ska vara inlämnad senast 30 november.
Förvaltningen har upprättat en redogörelse som föreslås utgöra kommunstyrelsens
svar till IVO.
Beslutsunderlag
IVO:s begäran 2015-10-05
Förvaltningsområde omsorgs redogörelse, daterad 2015-10-30
Utskottet för omsorg, 2015-11-10
______
Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna förvaltningens redogörelse, daterad 2015-10-30, och översända
densamma som Kommunstyrelsens svar till IVO i klagomålsärende 8.2-28267/2015-3.
______
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till:
IVO
FO omsorg

