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Bo Andersson
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KF § 79
Interpellationer och frågor
Gunilla Josefsson (S) ställer en enkel fråga till kommunalrådet: ” Varför är så många
pensionärer inne och arbetar i våra olika verksamheter, när vi har väldigt många unga
arbetslösa?” (Dnr 2010:694)
Kommunstyrelsens ordförande återkommer med svar på kommunfullmäktiges möte
2010-08-26.
__________
Gunilla Josefsson (S) ställer en enkel fråga till kommunalrådet: ” Varför är så många
pensionärer inne och arbetar i våra olika verksamheter, när vi har väldigt många unga
arbetslösa?” (Dnr 2010:694)
Kommunstyrelsens ordförande svarar: ”Det är ca 25 personer äldre än 67 år som vid
kortare tillfällen och enstaka vikariat timanställs inom kommunen.
Orsaken till att pensionärer anställs är att det uppstår vakanser plötsligt. Det är ofta
svårt att snabbt hitta kompetenta yngre personer för att uppehålla bra kvalitet.
I vissa fall kan det vara så att trots ett antal annonserande efter sökande – att just
yngre personer med adekvat utbildning ej hör till de sökande.
En enkel beräkning av 25-30 äldre anställda utgör ca 1.5% av äldre än 67 år.
Den andelen, ca 1.5%, tycks inte så stor – men från förvaltningarna arbetar man med
att anställa yngre med behörig utbildning.”
Gunilla Josefsson (S) ställer en enkel fråga till kommunalrådet: ”En tidigare moderat
partiföreträdare och fortfarande tjänsteman i kommunen har på sin jobbdator
skickat nidbildsmejl av vår statsministerkandidat. Vad är kommunalrådets åsikt i
frågan?”
Kommunstyrelsens ordförande förklarar att man helt tar avstånd från sådant
handlande och avser att utreda frågan vidare.
Svar på interpellation från Bengt Torstensson daterad 2010-08-08 avseende om all
personal inom äldreomsorgen i Orust kommun har tillgång till erforderliga
arbetskläder. (Dnr 2010:853)
Sociala omsorgsförvaltningens ordförande svarar:
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”Sociala omsorgsförvaltningen har antagit rutiner för arbetskläder daterade 2009-0921. Dessa ersätter riktlinjer för arbetskläder daterade 2004-12-08
I våra nuvarande rutiner finns följande information.
•
•
•

All tillsvidareanställd personal och vikarier, med anställning av minst sex månader,
skall erbjudas arbetskläder varje år.
Kommunvapnet som emblem skall vara tryckt på alla arbetskläder.
När personal slutar sin anställning i kommunen skall arbetskläder lämnas tillbaka till
närmaste chef. Detta för att förhindra att kläder med kommunens ”logga” används i
felaktiga sammanhang, men också för att timvikarier eller vikarier med kortare
anställning än sex månader skall ges möjlighet att låna arbetskläder under tiden de är
anställda inom Sociala omsorgsförvaltningen.

Verksamhet

Kostnader
t o m 2010-08-13

Budgeterat 2010

•

Vård och omsorg

267,3 tkr

307,5 tkr

•

Handikappomsorg

80,1 tkr

139,0 tkr

347,4 tkr

446,5 tkr

Summa

Dessa belopp motsvarar 700 kronor per medarbetare.
Jag hoppas Bengt Torstensson genom mitt svar har fått svar på sin fråga.
Men jag vill ändå reservera mig för att bakom Bengts fråga kan det finnas ngn
medarbetare som av mig ej utredda skäl inte fått tillgång till arbetskläder.”
Svar på interpellation från Gunilla Josefsson daterad 2010-08-17 angående tillåtelse
att köra handikappanpassad bil i sin anställning.
Sociala omsorgsförvaltningens ordförande svarar:
”Frågan som ställs har varit uppmärksammad på senaste tiden och kan vid en första
anblick se enkel ut men det finns många olika överväganden som måste göras för att
få en helhetsbild av hur säkra och trygga persontransporter kan göras. Lösningar som
andra kommuner använder sig av är t e x färdtjänst, privata aktörer eller att inte
utföra några persontransporter.
I november 2009 ställde sig Sociala omsorgsnämnden bakom de riktlinjer som gäller
för persontransporter som utförs inom sociala omsorgsförvaltningen. Till grund för
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riktlinjerna låg i första hand brukarnas behov av trygghet när de reser. Frågan om
persontransporter berör både brukar och medarbetare.
Brukarperspektivet
För Sociala omsorgsnämnden är det viktigt att värna om brukarnas trygghet,
säkerhet, att alla behandlas lika och rättssäkerheten. Riktlinjerna för
persontransporter kom till för att kvalitetssäkra de insatser som verksamheten utför
efter att olika händelser och incidenter inträffat. Syftet med riktlinjerna är att säkra
skyddet för brukarna så att de inte ska känna sig osäkra med förare som inte har vana
att köra olika fordon och därmed undvika den risk som kan uppstå vid en sådan resa.
Förutsättningar för att utföra persontransporter ansågs inte vara tillräckliga för att
genomföra trygga och säkra resor. Ett säkrare sätt att resa är därför att anlita
färdtjänsten som har chaufförer som är utbildade för persontransporter.
Medarbetarperspektivet
Sociala omsorgsnämnden har ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. När en
persontransport körs så har föraren ansvar för att bilen är säker, att den inte har
några brister eller annat som kan vara aktuellt för att genomföra resan. Det är därför
ett stort ansvar för medarbetarna att utföra dessa resor och sociala
omsorgsförvaltningen har inte sett det möjligt att tvinga någon medarbetare till detta.
Framtiden
Sociala omsorgsnämnden har uppmärksammat att det finns ett behov av att förbättra
förutsättningar för säkra resor för både brukare och medarbetare. Det finns flera
olika lagstiftningar att ta hänsyn till som LSS, Arbetsmiljölagen m fl.
Arbetsmiljöverket pekar på olika områden som måste beaktas när regler skrivs. Dessa
är belastning/ergonomi, hot och våld samt säkra transporter, samt att det krävs att en
trafiksäkerhetspolicy upprättas.
Resultatet blir att nämnden därigenom skall tillse att det blir möjligt, enligt
riktlinjerna, så att rätten till ett självständigt liv i att resa enligt gällande lag blir
verkligt.”
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Tekniska enheten
KF § 80

KS/2010:824

Medel till om- och tillbyggnad av Ängås skola
Förslag föreligger till ny investering:
Verksamhet: 499 Fastigheter för pedagogisk verksamhet
Projekt:
Om- och tillbyggnad, Ängås skola (proj. etapp 2)
Beräknad utgift: 8.300 tkr
__________
Frågan diskuterades ingående.
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-18 § 132 att ytterligare bereda ärendet vid ett
extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag 25 augusti 2010.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att projekteringen skall fortsätta med beaktande av ekonomiska och pedagogiska
aspekter, och
att bevilja 8,3 milj kr för den fortsatta projekteringen, samt
att fortsatt stämma av projektet med kommunstyrelsens arbetsutskott och senast
2011-03-01 redovisa totalkostnaden för projektet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
projekteringen skall drivas med inriktning på en parteringupphandling.
Ulla Buhr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt med förtydligandet att
finansieringen skall ske genom ökad långfristig upplåning.
Claes Nordevik, Roger Hansson, Birgit Strömberg, Kristina Svensson, Hans
Pernervik samt Gunilla Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt i enlighet med
tilläggsyrkande av Bengt Johansson och Ulla Buhr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
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KF § 81

KS/2010:629

Motion om miljövänlig upphandling av fordon
Roger Hansson, Socialdemokraterna föreslår i motion 2010-06-07
kommunfullmäktige besluta att vid upphandling av fordon och maskiner skall krav
ställas på att dessa, där så är möjligt, skall kunna drivas med förnyelsebara bränslen,
samt att motorerna skall vara så bränslesnåla som möjligt.
Över motionen finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningen ekonomienhet
daterat 2010-07-02.
Ärendet föranleder diskussion.
Anders Fröjdö yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur motionens
intentioner tydligare kan ge ledning vid kommande upphandling.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-11 § 133 att återremittera ärendet enligt
Anders Fröjdös förslag.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att vid upphandling av fordon och maskiner skall krav ställas på att dessa, där så är
möjligt, skall kunna drivas med förnyelsebara bränslen, samt att motorerna skall vara
så bränslesnåla som möjligt.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Roger Hansson tackar för behandlingen av motionen samt yrkar att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att anpassa relevanta
styrdokument i enlighet med motionen.
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Sven Olsson och Bengt Johansson yrkar bifall till Roger Hanssons förslag. Hans
Pernervik yrkar bifall till Roger Hanssons förslag med tillägget att hybridbilar
omfattas.
Ulla Buhr och Bengt Torstensson yrkar bifall till Roger Hanssons förslag med
tillägget att fordon även skall vara klimatvänliga.
Kommunfullmäktige beslutar
att vid upphandling av fordon och maskiner skall krav ställas på att dessa, där så är
möjligt, skall kunna drivas med förnyelsebara bränslen, samt att motorerna skall vara
så bränslesnåla och klimatvänliga som möjligt.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anpassa relevanta styrdokument i enlighet med
motionen.
_________
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KF § 82

KS/2010:462

Motion om sammanställning av energibesiktning på kommunens fastigheter
Agneta Melin, socialdemokraterna föreslår i motion 2010-04-27 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen sammanställa och redovisa utförda
energibesiktningar, med förslag på åtgärder, energivinster samt kostnader för
åtgärder och därefter fatta beslut i ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att uppdrag om sammanställning av energibesiktning enligt
motionens förslag har lämnats, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Roger Hansson yrkar på bordläggning av ärendet med hänvisning till att motionären
i ärendet är förhindrad att delta.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
__________
Bengt Johansson, Gunilla Josefsson, Lars-Åke Gustavsson samt Agneta Melin yrkar
bifall till motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
__________
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Exp:
Tekniska enheten

KF § 83

KS/2010:682

Godkännande av exploateringsavtal mellan Ängö schakt KB och Orust
Kommun, Henån 1:62 och 1:389
Ängö schakt KB avser att exploatera ett mindre markområde på fastigheten Henån
1:62 samt Henån 1:389 i anslutning till Lövåsvägen/Parkvägen. Området skall
bebyggas helt enligt detaljplan dat 2010-05-25.
Exploatören svarar för samtliga exploateringskostnader inom området såsom
kostnader för markarbeten, vatten och avloppsanläggningar, gatukostnader,
gatubelysning, besiktningar m.m.
Ett antal förbättringsåtgärder på Lövåsvägen och Parkvägen såsom breddning,
vilplan mm. genomförs i samband med utbyggnaden av exploateringsområdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Orust kommun och Ängö Schakt
KB, daterat 2010-06-21.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Bengt Johansson och Hans Pernervik yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden

KF § 84

KS/2004:111

Antagande av detaljplan för del av Henån 1:62
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 4 bl.a. att under förutsättning att
exploateringsavtal tecknas ställa sig positiv till att frågan om byggnation på
fastigheten Henån 1:62 prövas i en detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översända ovanstående detaljplan för
samråd enl. Plan- och Bygglagen 5 kap 23 §.
Området är centralt beläget i Henån strax öster om väg 160, ovanför
vårdcentralen
Planen har tidigare varit utställd under tiden 2004-10-18 – 2004-11-12, i februari
2010 har planförslaget justerats.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av 8 åretruntbostäder.
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-24 § 55 att inte ha något att erinra mot
rubricerande detaljplan upprättad 2004-09-27 samt justerad 2010-02-04.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-06-10 § 150 att godkänna det den 27
september 2004 upprättade samt i februari och maj 2010 justerade
detaljplaneförslaget för antagande av kommunfullmäktige.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet daterad 201006-22.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Henån 1:62.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
OKFS
Personalenheten
Ekonomienheten
KF § 85

KS/2010:680

Arvodesbestämmelser för kommunalt förtroendevalda
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
ersättningar till förtroendevalda enligt bilaga daterad 2010-06-16.
Personalchefen redogör för dokumentet ”Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2011-01-01”.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förändringar i ersättning till förtroendevalda enligt bilaga daterad 2010-0616.
Ärendet föranleder diskussion.
Bengt Johansson yrkar återremiss av ärendet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-11 § 140 att återremittera ärendet enligt Bengt
Johanssons förslag.
__________
Frågan diskuterades. Det förelåg samsyn om vissa förändringar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda enligt förslag
daterad 2010-08-18.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Lars-Åke Gustavsson, Bengt Johansson samt Gunilla Josefsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Claes Nordevik yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att
oppositionsrådets tjänst och lön ändras till 50%.
Holger Formgren yrkar bifall till Claes Nordeviks förslag.
Hans Pernervik yrkar avslag till liggande förslag.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställs: den som bifaller kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunfullmäktige bifallit
Claes Nordeviks förslag.
Vid omröstning avges 27 ja-röster, 3 nej-röster samt 4 avstår. Hur var och en röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Folkpartiet genom Claes Nordevik reserverar sig mot beslutet.
__________
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KF § 86
Anmälan av inkomna skrivelser
Interpellation om erforderliga arbetskläder inom äldreomsorgen – Bengt
Torstensson, Socialdemokraterna (Dnr 2010:853)
Motion om teknikpark för barn – Bengt Torstensson, Socialdemokraterna (Dnr
2010:851)
Motion om inköp av industrilokal för industrihotellverksamhet - Bengt
Torstensson, Socialdemokraterna (Dnr 2010:852)
Motion om marktillgång för anläggande av helikopterplatta i Ellös – Hans
Pernervik, Folkviljan på Orust (Dnr 2010:898 )
Motion om utökning av hastighetsbegränsning vid Ellös industriområde Hans Pernervik, Folkviljan på Orust (Dnr 2010:896)
Enkel fråga om nidbildsmejl från tjänsteman i kommunen – Gunilla Josefsson,
Socialdemokraterna (Dnr 2010:895)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Dnr 2010:905

Avtackning
Kommunfullmäktige avtackar vaktmästare Tom Ljungström som går i pension.
___________
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Dnr 2010:906

Lycka till inför valet 2010-09-19
Ordföranden avslutar mötet med att önska samtliga partier lycka till i det kommande
valet.
__________

