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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-01-13

Ersättare:

Bertil Olsson (S)
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)

Övriga:

Jan Eriksson, kommunchef
Staffan Welander, vik ekonomichef, § 4, § 12
Ulrika Lundgren, ekonom, § 5
Henrik Lindh, chef förvaltningsområde lärande
Arne Hultgren, miljöchef, § 3
Ann-Katrin Otinder, personalchef, § 9
Christina Olsson, förhandlingssekreterare, § 9
Angelica Hörngren, personalutvecklare, § 9
Lars Alverbratt, chef förvaltningsområde omsorg, § 11
Mona Berg, verksamhetschef stöd- och omsorg, § 11
Lena Tegenfeldt, chef förvaltningsområde samhällsutveckling,
§ 10-11, 13
Rickard Karlsson, plan-, mark- och exploateringschef, § 13
Göran Gynnemo, kommunsekreterare
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KS/2016:87
§1
Information från kommunstyrelsens utskott
Följande information lämnas om aktuella utskottsärenden.
Utskottet för samhällsutveckling
Inget att rapportera.
Utskottet för lärande
• Utdelning av datorer till alla elever i åk 4-6
Utskottet för omsorg
• Genomgång görs av verksamheternas kompetensbehov fram till 2025
• Samverkansinsatser riktade till personer som har haft försörjningsstöd
under längre tid.
• Möjlighet att söka medel för arbetsplatsstöd från Försäkringskassan
• Nytt lagkrav från årsskiftet rörande arbetskläder
• Avtalet om mottagande av ensamkommande barn ska ses över
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
_______

3

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-01-13

KS/2016:84
§2
Ordförandens information
Ordföranden lämnar följande information.
• En ny krisledningsorganisation för Orust kommun är nyligen antagen.
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott är valda till
att utgöra krisledningsnämnd. På nästa sammanträde ska arbetsutskottet
lyfta fråga om hur detta arbete ska organiseras m.m.
• Rapport om frågor som diskuterats på Nordvästsvenska Initiativets möte
den 11/1.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet
_____
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KS/2015:2156
§3
Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente genom anpassning till
tillsyn enligt tobakslagen för rökfria miljöer.
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente antogs av Kommunfullmäktige 2010-12-16,
§ 153. Nämndens reglemente gäller från 2011-01-01. Delegationsordningen är införd i
Orust kommuns författningssamling, OKFS 3.2.1.
Reglementet bör reviderats eftersom det tillförts ett för nämnden nytt ansvarsområde
rörande tillsyn enligt tobakslagen för rökfria miljöer. Tillsynen avser rökfria miljöer (som
inte är upplåtna endast till personal) enligt 2 och 4 §§ tobakslagen (1993:581).
Tillsynsskyldigheten omfattar bland annat lokaler avsedda för barnomsorg och
skolverksamhet och restauranger. Tillsynen kommer att bedrivas i anslutning till
ordinarie tillsynsverksamhet.
Tillsynen enligt tobakslagen fördelas inom flera myndighetsområden. Kommunen har
ett tillsynsansvar när det gäller de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten
har den centrala tillsynen (tobakslagens 2, 4 och 19 a §§). En kommun får enligt
tobakslagens 19 b § ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369). Tobakslagen
upptar däremot ingen särskild taxa för att ta ut tillsynsavgifter för kommunens tillsyn
enligt 2 och 4 §§. Kommunen har däremot för tillsynen möjlighet att tillämpa
miljöbalkstaxan (tillsyn hälsoskydd) samt livsmedelstaxan.
Förslag till ändrat reglemente från datum när Kf-beslutet vunnit lagakraft.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-23
Miljö- och byggnadsnämnden 2015-12-10, § 208
_____
Miljöchefen lämnar information och svarar på frågor i arbetsutskottet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente genom ansvaret för tillsyn av
rökfria miljöer (som inte är upplåtna endast till personal) enligt 2 och 4 §§
tobakslagen (1993:581),
att avgift för tillsynen regleras inom miljöbalks- respektive livsmedelstaxan, samt
att ändringen i reglementet skall gälla från datum när Kf-beslutet vunnit
lagakraft.
_____
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KS/2015:2081
§4
Årsplan 2016 för budget- och uppföljningsprocesser
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi, verksamheter och mål (hämtat ur
ekonomistyrningsprinciperna KS/2013:1956).
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en årsplan för budget- och
uppföljningsprocesserna under 2016. Årsplanen syftar till att säkerställa
efterlevnaden av ekonomistyrningsprinciperna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-10
Årsplan 2016 – Budget- och uppföljningsprocesser
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsplanen för 2016, samt
att uppmana nämnder och utskott att följa årsplanen.
_____
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KS/2015:1999
§5
Information om budgetförutsättningar och budgetanvisningar 2017-2019
På kommunstyrelsen i december informerades om tidsplan för budget 2017 med
plan 2018-2019.
Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningen information om
budgetförutsättningar och budgetanvisningar. Informationen kommer också att ges i
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet, samt
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.
_____
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KS/2015:1710
§6
Uppgradering av trygghetslarm för vård och omsorgs särskilda boende 2016
Under de senaste åren har det internt framförts oro för att Trygghetslarmen på våra
särskilda boenden inom vård och omsorg successivt blivit allt mer undermåliga.
Strandgårdens och Kaprifolgårdens larmsystem byggdes en gång i tiden upp så att de
även skulle fungera som sambandscentraler för trygghetslarmen i ordinära boenden.
Detta medförde att man använde en dator som styrning av såväl interna som externa
larm. P.g.a. detta faktum har man de senaste åren avvaktat digitaliseringen av
hemtjänstens trygghetslarm, för att inte behöva lägga om trygghetslarmen två gånger
då varje omläggning i sig innebär en risk genom driftstörningar.
Digitaliseringen påbörjades 2014 och är nu helt genomförd varpå larmen i ordinära
boenden nu går till en larmcentral i Malmö. Detta medför att vi utan praktiska
problem kan uppgradera trygghetslarmen på samtliga särskilda boenden inom vård
och omsorg till en mer patientsäker nivå. Cobbstelefonin som nu används kommer
enligt branschintressenter och andra kommunrepresentanter inom Fyrbodal att
försvinna och ersättas av Mobila enheter som körs över nätverk. Därmed är
investeringsalternativet begränsat till den nya generationens larmsystem om vi ska
slippa reinvestera inom snar framtid igen. Den totala kostnaden är 2 700 tkr varav
1 880 tkr faller ut 2016. Efter varje boendeuppgradering kommer en uppföljning
göras för att se om något bör justeras samt om det finns underlag till att justera
detaljer i upplägget inför nästa boendes uppgradering. Utlovade funktionaliteter och
åtaganden utifrån förfrågningsunderlaget följs upp och vid avvikelser från
Entreprenör skall vite utges med hänvisning till upprättad klausul. Enligt
kommunstyrelsens delegeringsordning så har arbetsutskottet delegation att fatta
beslut om igångsättning av investeringsprojekt av denna storlek.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-04
Investeringsblankett med tillhörande kostnadskalkyl, daterad 2015-12-18
Utskottet för omsorg 2016-01-12, § 5
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Trygghetslarm särskilda boendemed total beslutad investeringsram om 1 880 tkr (KF 2014-12-11 § 202), samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet.
_____
Beslutet lämnas till:
Omsorg
Ekonomienheten
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KS/2015:2172
§7
Investeringsram 2016 - Inventarier efter ombyggnation skolor och förskolor
Flera skolor och förskolor i Orust kommun är under ombyggnad. Det finns i
samband med detta behov av investering i nya möbler och andra inventarier.
Beslutad investeringsram 2016 omfattar 3 200 000 kronor avsedda för inventarier
efter ombyggnation vid skolor och förskolor. Medlen ska användas dels vid
Bagarevägens nya förskola, dels inför inflyttningen i Henåns skola.
Förslag ligger till investering, som finns med i beslutad investeringsram 2016.
Kostnaden för det aktuella projektet är beräknad till 3 200 000 kronor. Utifrån
avskrivning på 10 år beräknas den årliga kapitalkostnaden till ca 330 000–400 000
kronor. Verksamheten för lärande kompenseras för kapitalkostnaderna.
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning så har arbetsutskottet delegation att
fatta beslut om igångsättning av investeringsprojekt av denna storlek.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-20
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt Inventarier efter ombyggnation
skolor och förskolor med total beslutad investeringsram om 3 200 000 kronor (KF
2015-12-10 § 160), samt
att samtliga tillkommande kapitalkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde Lärande. Kompensation för kapitalkostnaderna har
givits i 2016 års budgetram.
_____

Beslutet lämnas till:
Lärande
Ekonomienheten
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KS/2015:1236
§8
Yttrande över Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn av
skolverksamheter
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att
den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att
bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når
minst godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag
och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år.
All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar
bland annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Orust kommun under hösten 2015 och
har överlämnat beslut som rör respektive verksamhetsområde. Ett beslut avser även
kommunens samlade ansvarstagande för utbildningen.
För ett antal av de granskade verksamhetsområdena ska kommunen senast den 29
januari 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna
ska senast samma dag skriftligen redovisas för skolinspektionen. Det är
kommunstyrelsen som är huvudman och som ska avge dessa yttranden.
Dessa områden är
• Henåns skola 4-6
• Grundsärskolan
• Ängås skola 7-9
• Samlade utbildningen (Huvudmannabeslutet)
Yttrande avseende övriga områden ska lämnas senast 22 april.
Förvaltningsområdeschef för lärande lämnar en information i ärendet till
arbetsutskottet. Yttrandena kommer att vara framtagna inför kommunstyrelsens
behandling den 27 januari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet, samt
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.
_____
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KS/2015:2166
§9
Löneöversyn 2016
Kommunstyrelseförvaltningens stab har överlämnat en omvärldsanalys gällande
de bakgrundsfaktorer som styr det förväntade utfallet i samband med
löneöversyn 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-29
Omvärldsanalys inför löneöversyn 2016
_____
På arbetsutskottet går förvaltningen dels igenom omvärldsanalysen, dels ett
framtaget förslag på prioriteringar 2016.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
att uppdrag till förvaltningen att fullfölja den inriktning som presenterades på
sammanträdet.
_____
Beslutet lämnas till:
HR-enheten
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KS/2015:1972
§ 10
Deltagande och representation i Fyrklövern - Räddningstjänster i samverkan
inom Västra Götaland
Västra Götalandsregionen är en ständigt föränderlig och konkurrensutsatt region
med en stadig ökning av befolkningen i vissa områden, tydlig avfolkningstendens i
andra samt områden med stora befolkningsvariationer, bl.a beroende på årstid. Över
hela ytan finns en varierande riskbild vilket ställer stora krav på räddningstjänsten
och dess förmåga att samordna och organisera sig för att kontinuerligt kunna leverera
ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för människor som bor och
vistas i länet. Mot bakgrund av ovanstående har Västra Götalandsregionen initierat
det s.k. Fyrklöversamarbetet bestående av Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg
och Sjuhärad.
Syftet med en regional samverkande organisation är att stärka och samordna
räddningstjänsternas ärenden mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och andra externa organisationer, där allt större ansvar läggs på kommunerna. Internt
syftar samarbetet till att bättre nyttja gemensamma förmågor och kompetens inom
räddningstjänsterna.
Ett gemensamt möte med samtliga räddningstjänster i Västra Götaland genomfördes
i Göteborg 29 januari 2015. På plats fanns representanter från Orust från både
tjänstemannasidan och politiken. Mötet beslutade att fortsätta utvecklingsarbetet och
resultatet av denna inriktning sammanfattades i en framtagen arbetsordning för
organisationen Fyrklövern. Arbetsordningen beskriver vision, verksamhetsidé (syfte)
och organisation. Genomförandet bygger på två årliga sammankomster, där den
senare antar nästkommande års verksamhetsplan. En koordinator/informatör
samfinansieras av deltagande kommuner med en fördelningsnyckel om 50
öre/invånare. Förutom arbetet med gemensamma ärenden mot Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ska samverkan även kunna ske i vissa
verksamhetsfrågor såsom gemensamma inköp, förebyggande arbete eller vid
remisshantering mot andra myndigheter.
I samband med Räddningschefskonferensen 2015-11-12/13 undertecknade
räddningstjänsterna inom länet en avsiktsförklaring för att formalisera och ge
strukturer till hur samverkansarbetet ska bedrivas med start 2016 och fullt
implementerad 2017.
Räddningstjänsten Orust ser positivt på ett samarbete inom Fyrklövern/
Räddningstjänsterna Västra Götaland. Kostnaden för Orust deltagande är ca
7 500 kr och finansieras inom Räddningstjänsten ram 2016. Värdet av en
samverkansorganisation beror till står del på de ingående parternas deltagande
och engagemang. Räddningstjänsten kommer aktivt att delta på de två årliga
sammankomsterna och med inspel i operativa ärenden vid förekommande fall.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-19
Arbetsordningen 2015-11-12/13
_____
Förvaltningen lämnar en information om ärendet till arbetsutskottet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar
att som ledamot utse kommunalrådet Kerstin Gadde och som ersättare utse
oppositionsrådet Hans Pettersson att representera Orust kommun i Fyrklövern Räddningstjänster i samverkan inom Västra Götaland.
_____
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KS/2015:1976
§ 11
Utskottet för omsorgs begäran om projektering av nytt LSS-boende
Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att inrätta bostäder med
särskild service för dem som till följd av funktionsnedsättning behöver ett sådant
boende. Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen ska ges den enskilde, när denne
begär det om behov föreligger enligt 7 och 8 §§ LSS . Bostad med särskild service för
vuxna kan till sin utformning vara antingen i form av gruppbostad eller i form av
servicebostad beroende på den enskildes individuella behov. I Orust kommun finns
ett serviceboende med fem lägenheter på Knutshöjden i Henån och fem
gruppbostäder. Två gruppbostäder är lokaliserade till Henån, en finns i Varekil och
två gruppbostäder finns i Svanesund. Omsättningen på lägenheter är mycket låg.
Bortsett från de lägenheter, som tillkom i form av nyproduktion 2013, har de senaste
åtta åren fyra lägenheter kunnat erbjudas för inflyttning.
Myndigheten har två gynnande beslut om bostad med särskild service för vuxna, som
har fått tillfälliga verkställigheter i avvaktan på bostad med särskild service för vuxna.
Det finns en dom i Kammarrätten Göteborg daterad 2015-10-28, som innebär att en
person ska erbjudas gruppbostad. Det finns ett förhandsbesked om gruppbostad för
en ung person, där familjen flyttar till Orust. I dagsläget kommer inget beslut att
kunna verkställas inom befintliga gruppbostäder i Orust kommun, vilket är
bekymmersamt dels för att enskilda med stora och omfattande behov av stöd och
hjälp inte kan få sina behov tillgodosedda dels för att kommunen riskerar
vitesföreläggande av tillsynsmyndighet, då gynnande icke verkställda beslut
inrapporteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-19
Utskottet för omsorg 2015-12-01, § 115
_____
På dagens arbetsutskott diskuteras ärendet i samråd med representanter från berörda
förvaltningsområden.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Omsorg att upprätta lokalbehovsprogram för
bostad med särskild service för vuxna
att under 2016, i samverkan med Förvaltningsområde samhällsbyggnad, projektera
för nytt boende med beräknad start under 2017.
att besluta om projekteringsmedel med 250 tkr. för 2016.
_____
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KS/2015:689
§ 12
Finansrapport december 2015
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per
december 2015 med avstämning mot finanspolicyn
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-12
Finansrapport, december 2015
_____
Förvaltningen redogör för rapporten i arbetsutskottet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapporten per december 2015
_____
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KS/2013:1857, KS/2014:1713
§ 13
Ansökan om köp av markområde i Tuvesvik
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuteras en framställan från Västsvenska
Skaldjur AB:s om köp av markområde i Tuvesvik för industri- och handelsändamål
m.m. Verksamhetens inriktning ligger i linje med ursprunglig intention av marken.
Förvaltningen redovisar förutsättningarna som gäller inom området för gällande
detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik.
Förvaltningen har för avsikt att till kommunstyrelsen lyfta ett ärende inom kort
med förslag till fortsatt inriktning för utvecklingen av området.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till förvaltningen att vid nästa sammanträde den 10 februari
presentera underlag med alternativa förslag till beslut om fortsatt inriktning för
Tuvesviksområdet, samt
att i väntan på inriktningsbeslutet avvakta med ställningstagande till föreliggande
ansökan från Västsvenska Skaldjur AB.
_____

Beslutet lämnas till:
FO samhällsutveckling

