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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Börje Olsson, kanslichef
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 194-195
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg §194-195
Emma Carlsson, ekonom § 194-195
Lars Lindgren, tf. förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 194-195
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande §194-195, 211-222
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare § 194-220
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare § 194-220
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare § 194-211
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
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2013-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

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 Martin Göransson
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
Kd
Op
V
Mp

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

Omröstningsprotokoll
Ks § 194
ja nej
X
X
X
X
X

Ks § 221
avst
ja nej
X

Ks § 222
avst ja nej
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Summa

9

4

8

5

X

8

5
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Exp:
Samtliga utskott
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2013:509
§ 194
Uppföljning per maj och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns dokument kallat Orust kommun - Kortprognos per 31 maj 2013
daterat 2013-06-18.
Bengt Johansson tillåts göra följande protokollsanteckning; ”att kommunens fordran
på NCC samt den förväntade återbetalningen av AFA-pengar ska beaktas”.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få
budget i balans 2013, samt
att godkänna Uppföljning per maj och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Veronica Almroth föreslår i ett tilläggsyrkande till utskottets förslag följande ändring
av första att-satsen; att uppdra till utskott och nämnder att återkomma på
kommunstyrelsen den 11 september med förslag till beslut på åtgärder för att få budget i
balans 2013.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”
”Den som röstar för Veronica Almroths förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
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Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få
budget i balans 2013, samt
att godkänna Uppföljning per maj och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp; Veronica Almroth och Claes Nordevik
reserverar sig mot beslutet till förmån för Veronica Almroths förslag.
__________
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Exp:
OKFS
Samtliga utskott
Kanslichef
KS/2012:347
§ 195
Upphävande av delegation i kommunstyrelsens delegeringsordning (5.6.2
Inrätta tjänster inom sina respektive verksamhetsområden) samt upphävande
av kommunstyrelsens beslut om arbetsutskottets godkännande av nyinrättade
tillsvidareanställningar
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15 § 140 i andra att-satsen att samtliga
nyinrättade tillsvidareanställningar ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott
innan anställningsavtal ingår.
Kommunstyrelsens delegeringsordning 5.6.2 (antagen av kommunstyrelsen 2011-0112 § 2) ger kommunstyrelsens utskott delegation att inrätta tjänster inom sina
respektive verksamhetsområden.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva delegationen 5.6.2 i
kommunstyrelsens delegeringsordning, samt att upphäva sitt beslut 2013-05-15 §
140, andra att-satsen.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:952
§ 196
Investering nätverk, säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder
Verksamhet: IT-enheten (812)
Förslag föreligger till nyinvestering, (1000 tkr, 2013) som inte finns med i beslutad
investeringsram 2013. (Finns dock med i investeringsram 2014.)
Beslut togs i ärendet på arbetsutskottet 2013-06-12 § 100, detta beslut är ej verkställt
då tjänsteskrivelsen från kommunstyrelseförvaltningen innehöll uppgiften att
investeringen finns med i beslutad investeringsram 2013. På grund av detta behövs
ett nytt beslut i ärendet.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med bilagor
daterad 2013-06-25.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen (2013), medel till ändamålet, 1000 tkr 2013,
anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att verksamheten IT kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1226
§ 197
Godkännande av årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2012
för samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda bildades den 16 oktober
2008 i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna Uddevalla, Orust och
Färgelanda, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.
I ärendet finns årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2012, daterad
2011-02-15 samt revisionsberättelse för 2012, daterad 2013-03-26.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:976
§ 198
Godkännande av 25-årigt nyttjanderättsavtal Lavön 2:20
I samband med att parkeringarna i Tuvesvik har önskemål om att anlägga en jordvall
mot fastigheten Lavön 2:58 inkommit.
Jordvallen anläggs på kommunens fastighet, Lavön 2:20, och avgränsar parkeringen
från fastigheten Lavön 2:58. För att reglera ansvarsfrågan skrivs ett
nyttjanderättsavtal med ägaren till fastigheten Lavön 2:58. Nyttjanderätten skall vara
vederlagsfri, sådan att nyttjanderättshavaren ej behöver erlägga någon
engångsersättning eller årlig avgift. Fastighetsägaren har bekostat jordvallen och den
ska skötas av nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättstiden föreslås vara 25 år. Som
underlag finns tjänsteskrivelse daterad 2013-06-03 och förslag till nyttjanderättsavtal
daterat 2013-06-05.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om nyttjanderättsavtal, daterat 2013-06-05, på fastighet Lavön
2:20.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:182
§ 199
Antagande av bestämmelser vid försäljning av industritomt
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-06-11.
Kommunfullmäktige beslutade 1989-03-30 § 31 att anta bestämmelser för tomt- och
småhusköer, dels bestämmelser för bostadsrättsköer daterade 1989-01-09 samt att
bestämmelserna gäller fr.o.m. 1989-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 1990-11-15 § 165 att fastställa handpenningen vid
försäljning av bostadsbyggnadstomt till 10 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 15 att avsluta tomt- och småhusköer
samt bostadsrättskön, fr.o.m. 2013-03-01, och att i fortsättningen sälja obebyggda
kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter (t.ex. gårdar) via mäklare som
upphandlas vart tredje år.
Med utgångspunkt från beslutet i kommunfullmäktige 2013-02-28 § 15 behöver
gällande bestämmelser upphävas och nya antas samt storleken av summan för
handpenning bestämmas.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 29 att upphäva sina beslut 1989-03-30 §
31 samt 1990-11-15 § 165, och att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och
industritomter, daterade 2013-01-25, med följande ändring i bestämmelserna; att
kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6, samt
att fastställa handpenning vid försäljning av kommunala småhus- och industritomter
till 10 % av köpesumman.
Efter kontakt med nyligen upphandlad mäklare, Fastighetsbyrån i Grebbestad,
framkom att de bestämmelser som beslutats om inte går att använda när man säljer
till öppna marknaden.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-30 § 85 att upphäva sitt beslut 2013-03-21 §
29 andra att-satsen rörande antagande av bestämmelser vid försäljning av småhusoch industritomter, daterade 2013-01-25, med följande ändring i bestämmelserna; att
kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr 6, och
att upphäva sitt beslut 2013-03-21 § 29 tredje att-satsen rörande fastställelse om
handpenning vid försäljning av kommunala fastigheter, småhus- och industritomter
till 10 % av köpesumman, och att återremittera att-sats 3; (och) att besluta att
bestämmelser, daterade 2013-01-25, fortsättningsvis endast skall gälla vid försäljning
av industritomter med följande ändring i bestämmelserna; att kommunstyrelsen
beslutar i stället för kommunfullmäktige i punkt 6 i bestämmelserna, och att tillämpa
sedvanliga villkor i samband med försäljning av tomter för bostadsändamål till öppna
marknaden.
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Med utgångspunkt från att tomtkön för industrimark inte är avslutat och beslutet i
kommunfullmäktige 2013-05-30 § 85 behöver nya bestämmelser vid försäljning av
industritomter samt fastställande av storleken av summan för handpenning
bestämmas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att köparen av industritomt ska innan tecknande av köpekontrakt ta del av gällande
detaljplan och planbestämmelser för aktuellt område, och
att när köpekontrakt tecknats betalas en handpenning om 10 % av tomtpriset, och
att kompletta bygglovshandlingar, som följer gällande detaljplan, skall inlämnas till
miljö- och byggnadsförvaltningen inom 8 månader efter köpekontraktet
undertecknats, och
att resterande köpeskilling skall betalas när byggnation är påbörjad. Påbörjad
byggnation är gjuten bottenplatta eller motsvarande grundläggning, som godkänns av
kommunen. Byggnation ska vara påbörjad senast 18 månader från köpekontraktets
undertecknande, och
att om byggnation inte påbörjas inom 18 månader återtas tomten. Vid återgång av
köpet förbehåller sig kommunen rätten att behålla handpenningen som skadestånd,
samt
att förlängning kan endast sökas om särskilda skäl finns. Beslut om förlängning fattas
av kommunstyrelsen.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1010
§ 200
Godkännande av 10-årigt anläggningsarrende Fiskberedning Paul Mattsson
AB, Morlanda-Slätthult 1:29
Christer Mattsson från Fiskberedningen Paul Mattsson AB i Ellös har i mars hört av
sig via telefon. Han har idag ett ett-årigt hyreskontrakt men önskar istället ett 10-årigt
anläggningsarrende då de ska investera i en kylanläggning vilket kräver stora
investeringar.
Området som idag hyrs ut är ett ca 700 kvm stort bergrum och används som
kallförråd. Hyran är på 15 000 kronor per år (år 2002). Arrendeavgiften kommer att
bli 22 500 kronor per år enligt 2006 års taxa. Avgiften indexjusteras varje år. Dialog
har förts med fastighetsavdelningen som hyr ut bergrummet och de har ingen
invändning mot att fiskberedningen fortsättningsvis kommer att arrendera istället.
Del av området är i gällande byggnadsplan utlagt som JP – mark som icke får
bebyggas, industripark. Det finns ej någon föreslagen användning av området i
översiktsplanen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om anläggningsarrende, daterat 2013-06-19, med Fiskberedning
Paul Mattsson AB.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:1014
§ 201
Motion om att utreda möjligheten att anlägga en is-klättervägg på Orust
Bengt Torstensson, Socialdemokraterna, föreslår i motion daterad 2011-06-12 en
utredning om möjligheterna att anlägga en is-klättervägg i Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-20 § 135 att återremittera motionen för
ytterligare utredning.
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 § 251 att återremittera ärendet för
kompletterande uppgifter.
Syftet med motionen är att öka attraktionen för sporten och samtidigt skapa ett
besöksobjekt för Orust.
Förvaltningsområde samhällsutveckling har idag inte någon möjlighet att bedriva en
verksamhet som tillika kan bedrivas av en förening. Den form av anläggning som
redovisas kommer att behöva tillsyn. En förening skulle eventuellt kunna ansöka om
föreningsstöd för denna typ av aktivitet.
Det har varken från föreningslivet eller privata marknaden varit någon efterfrågan på
denna typ av aktivitet/anläggning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ovanstående avslå motionen.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:14
§ 202
Motion om inrättande av nämnd för myndighetsutövning
Ulf Sjölinder, Folkpartiet föreslår i motion inkommen 2012-12-17
kommunfullmäktige besluta att inrätta en nämnd för myndighetsutövning, och att
nämnden beslutar i ärenden rörande myndighetsutövning som tillhör
förvaltningsområde omsorg och/eller förvaltningsområde lärandes ansvarsområden
och, att nämnden består av så få människor som är verksamhetsmässigt rimligt, samt
att ersättare har närvarorätt endast om de tjänstgör.
I yttrande över motionen beslutade utskottet för lärande 2013-03-25 § 30 att enligt
förslag, svara kommunstyrelsen att lärande inte ser behov av att ingå i föreslagen
nämnd, samt att motionen därmed anses vara besvarad.
Utskottet för omsorg beslutade 2013-05-28 § 77 som förslag till kommunstyrelsen
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till utskottet för lärandes och utskottet för omsorgs yttranden
anse motionen vara besvarad.
__________
Lars Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att inför nästa mandatperiod, i samband med den av
kommunstyrelsen 2013-06-26 § 189 beslutade genomlysningen av kommunens
organisation, utreda möjligheten att inrätta en nämnd för myndighetsutövning mot
enskild verksam inom förvaltningsområde omsorg och förvaltningsområde lärande,
samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt Lars-Åke Gustavssons
förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:1786
§ 203
Motion om tillgänglighet och öppenhet på kommunens hemsida och i
kommunala handlingar
Sven Olsson, Miljöpartiet m.fl. föreslår i en motion inkommen 2011-11-10,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en
grundlig översyn i syfte att förbättra informationens tillgänglighet och tydlighet på
kommunens hemsida, i kommunala handlingar och som ”Lättläst” information.
Som underlag finns skrivelse daterad 2013-06-04 från kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till pågående åtgärder i enlighet med skrivelse 2013-06-04, anse
motionen vara besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen
Bevakning
KS/2012:2444
§ 204
Motion om samtalstonen i politiken
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslår i motion 2012-09-19
kommunfullmäktige besluta att anta motionen som en överenskommelse
ledamöterna emellan för att upprätthålla en god samtalston i politiken.
Som underlag finns skrivelse daterad 2013-06-18 från kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att på begäran från kommunfullmäktige
eller dess presidium vara behjälplig med att ta fram ett dokument med en etisk kod.
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen, använda motionens skrivelse som etiskt riktmärke i
debatten, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med nästa nyvalsbildning, verka för att
ett block i utbildningen ska behandla god debatteknik.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att på begäran från kommunfullmäktige
eller dess presidium vara behjälplig med att ta fram ett dokument med en etisk kod.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen, använda motionens skrivelse som etiskt riktmärke i
debatten, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med nästa nyvalsbildning, införliva ett
block i utbildningen som behandlar god debatteknik.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:65
§ 205
Medborgarförslag om inrättande av parkförvaltning
Eva Skoglund, Henån, föreslår i medborgarförslag daterat 2012-01-16 att kommunen
inrättar en parkförvaltning.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 38 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning. Utskottet för samhällsutveckling återremitterade
ärendet till verksamheten för samhällsutveckling för utredning av kostnader för
inrättande av parkförvaltning vid sitt sammanträde 2012-08-22 § 120.
Förvaltningsområde samhällsutveckling bedömer att det skulle kosta omkring 1,5
miljoner kronor att inrätta och driva en egen parkavdelning. I nuläget finns inte
resurser eller ekonomiska förutsättningar för det. Skötsel av den yttre miljön ligger
idag på vägföreningarna i respektive ort, vilket är reglerat i anläggningsförrättningar.
Kommunen bör istället upplysa vägföreningarna om möjligheten att nyttja
kommunens arbetslag för viss hjälp med skötsel av den yttre miljön inom respektive
vägförenings verksamhetsområde.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ej inrätta en kommunal parkförvaltning, och
att upplysa orternas vägföreningar om möjligheten att nyttja kommunens arbetslag,
samt
att härmed anses medborgarförslaget besvarat.
_________
Hans Stevander och Anders Wingård föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta medborgarförslagets intentioner och uppdra till kommunstyrelsen att utreda
hur utemiljön i tätorterna på Orust skulle kunna förbättras till förmån för både
boende och besökare, samt
att därmed anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt Hans Stevanders och
Anders Wingårds förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:18
§ 206
Medborgarförslag om att avveckla tjänsten som oppositionsråd
Tor Anders Arby föreslår i medborgarförslag daterat 2012-12-20 att kommunen
avvecklar tjänsten som oppositionsråd, detta med tanke på kommunens dåliga
ekonomi och att de politiska besluten enligt förslagsställaren inte har blivit bättre
sedan tjänsten infördes.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 17 att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Tjänsten som oppositionsråd tillika kommunstyrelsens andre vice ordförande
inrättades i och med kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 § 36 om antagande av
ny nämndsorganisation för Orust kommun.
Som underlag finns skrivelse daterad 2013-05-06 från kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-05-06, avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Bevakning
KS/2013:1041
§ 207
Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende Allmänhetens
frågestund samt uppdrag angående medborgardialog
Allmänhetens frågestund regleras i § 39 i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att så som frågestunden är utformad och
fungerar nu, tar den allt mer tid från kommunfullmäktiges formella sammanträde. Att
begränsa och korta ner möjligheten till frågor har inte bedömts vara en framkomlig
väg då hela poängen är att allmänheten ska kunna ställa alla frågor man har behov att
stämma av med sina folkvalda – givetvis, med undantag av enskilda ärenden och
myndighetsärenden. För att kunna ha kvar frågestunden i sin helhet kan ett sätt
istället vara att flytta den till Träffpunkt Orust-mötena, som i grunden är avsedda för
samma sak. För att kunna genomföra en sådan ändring fordras att man ändrar i
kommunfullmäktiges arbetsordning och där tar bort § 39. Presidiet kan sedan också
reglera frågestunden på Träffpunktsmötena på ett friare sätt
Som underlag finns skrivelse daterad 2013-06-05 från kommunstyrelseförvaltningen.
Sveriges Kommuner och Landsting arbetar sedan flera år med projektet
”Medborgardialog” vars syfte är att ge stöd åt medlemmarna för att utveckla
verksamheten med hjälp av medborgardialoger. Projektet fokuserar på såväl
demokrati- som effektivitetsutveckling.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
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.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta bort § 39 som reglerar Allmänhetens frågestund, ur kommunfullmäktiges
arbetsordning.
__________
Claes Nordevik och Veronica Almroth yrkar avslag på tredje att-satsen.
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Lotta Husberg yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp; Veronica Almroth och Claes Nordevik
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomienheten
KS/2013:1018
§ 208
Investering - Överföringsledning Henån - Slussen
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-26 § 79 att investera för projektering av
bland annat vatten- och avloppsledning mellan Henån och Slussen.
Arbetet med överföringsledningarna för vatten och spillavlopp mellan Henån och
Slussen är färdigprojekterade. Samrådsmöten är genomförda och ledningsförrättning
är inne i slutfasen. Förfrågningsunderlag för upphandling av genomförande lämnas
ut för anbudsräkning i början av juli. Byggstart beräknas ske under hösten 2013.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 201306-03 med investeringskalkyl.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Överföringsledning Henån-Slussen, totalt
27 000 tkr, inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Bengt Johansson och Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Upphandlingschef
Kommunchef
KS/2012:2278
§ 209
Beviljande av medel för granskning av hela byggprocessen kring Henåns
skola
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16 § 1 att uppdra till kommunchefen att snarast
upphandla en extern aktör för granskning av hela byggprocessen samt begära medel
härför.
Kerstin Gaddes motion om att utreda erfarenheter från planeringen och
byggnationen av Henåns skola, daterad 2012-08-27 har behandlats av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-13 § 202 att med
hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-29 bifalla motionen. I motionen föreslår
Kerstin Gadde kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att göra
en översyn (”vitbok”) av planeringen för och byggandet av Henåns skola för att
kunna gå vidare inom kommunen när det gäller nya byggnationer, samt att i
utredningen anlita utomstående med stort kunnande inom området och att
skyndsamt bedriva översynen så att samma scenario inte uppstår igen.
Veronica Almroth, folkpartiet, föreslog i motion 2012-08-21 kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt revisionen att skyndsamt tillsätta en oberoende
haverikommission som ska utreda hela processen för byggnationen av Henåns skola,
från beslut om byggande till färdig byggnad, och att granskningen skall vara färdig
innan starten av Ängås skolas byggnation, samt att resultatet av granskningen ska
publiceras på kommunens hemsida och presenteras i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 5 att med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2012-12-13 § 202 anse motionen besvarad.
Upphandling har genomförts utifrån de förutsättningar som givits i kommunchefens
uppdrag och detta har resulterat i att ett företag vid namn Mårtensson & Håkanson
AB Byggrådgivare har antagits som leverantör. För att nu kunna genomföra
uppdraget erfordras medel och av denna anledning kommer därför denna begäran
nu. Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse daterad 2013-06-20 från
kommunstyrelseförvaltningen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 200 000 kronor så att beslutad granskning av hela byggprocessen kan
genomföras med externt upphandlad aktör, samt
att medlen finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:1074
§ 210
Beslut att ej bevilja markupplåtelse för bryggor på Käringön 1:1
Det inkommer förfrågningar om att bygga ny brygga alternativt bygga om eller bygga
ut sin befintliga brygga. Mark och exploatering har tidigare fått direktiv om att ej
upplåta vattenområde till nya bryggor (senast 2013-06-05), dock får befintliga
bryggor utökas. Detta på grund av att all strandlinje inte får bebyggas och att
allmänheten skall ha möjlighet att komma åt vattnet. Önskemål om att få bygga om
befintliga bryggor har kunnat tillgodoses då de ej tagit mer strandlinje i anspråk.
Argumentet att ej upplåta mer vattenområde för att all strandlinje ej skall tas i
anspråk håller inte när befintliga bryggor får utökas. Genom att tillåta utökning av
bryggor men ej tillåta nya innebär att de som idag har en båt skaffar sig större och
större båtar medan de som ej har en brygga inte har möjlighet att kunna förtöja
någon båt.
Ur detaljplan för Käringön, laga kraft 2001-03-01, står det under ”råd och riktlinjer
för utformning av nya byggnader på Käringön” ”Bryggorna är också en viktig del av
hamnmiljön. Den småskaliga karaktären skall bevaras. Stora bryggdäck av typ
”dansbana” hör ej hemma i miljön. Staket eller plank på bryggorna är också
främmande för miljön. Bryggornas utformning och storlek etc. regleras inte genom
bygglovsprövning utan i de arrendekontrakt som avses upprättas med resp.
bryggägare.”
Det finns en förfrågan om att bygga en brygga om ca 2 kvm. I och med att vi fått
anvisning om att ej bevilja markupplåtelse för nya bryggor godkänns ej denna brygga.
Sökande godtar dock inte motiveringen med att ej bevilja markupplåtelse för att all
strandlinje inte får bebyggas och att allmänheten skall ha möjlighet att komma åt
vattnet. Denna motivering är svårförstålig då befintliga bryggor får utökas.
Så länge nya bryggor ej tillåts bör ej heller befintliga bryggor få byggas ut. Om
kulturmiljön skall bevaras bör helheten ses över, går det t.ex. att bygga fler
kommunala båtplatser eller går det t.ex. att nyttja områdena bättre, med tätare
båtplatser.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 86 bland annat att ”att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med översyn av
sjöbodspolicy för att återkomma i augusti 2013 med en delrapport och efter slutlig
översyn korrigera arrendeavgifterna,”. Under tiden sjöbodspolicyn arbetas fram bör
ej markupplåtelse för nya bryggor eller utökning av befintliga bryggor beviljas på
Käringön.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
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att markupplåtelse ej får beviljas för varken nya bryggor eller utökning av befintliga
bryggor på Käringön, i avvaktan på sjöbodspolicyn.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:1003
§ 211
Godkännande av samverkansavtal för gymnasieutbildning (Uddevalla
kommun)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om upprättat förslag till
samverkansavtal för gymnasieutbildningsplatser med Uddevalla kommun daterat
2013-05-23.
Under ett antal år har samverkan kring gymnasieskolan mellan kommunerna i
Fyrbodal utgått från ett gemensamt avtal kallat samverkansavtal. I relation till
skollagens krav på vad ett samverkansavtal är och vad det ska reglera, finns
oklarheter i det gemensamma avtalet. Av den anledningen kommer nuvarande
samverkansavtal till stora delar upphöra att gälla. Istället kommer den avsiktsförklaring som tidigare upprättats, ligga till grund för samverkan kring kvalitetsfrågor inom Fyrbodal.
För att säkerställa relationen mellan de två kommunerna där våra elever i huvudsak
genomför sina gymnasieutbildningar, bör därför ett traditionellt och tydligt
samverkansavtal upprättas. Syftet är att främja elevernas tillgång till platser och
kvaliteten i samverkan mellan parterna. Förvaltningsområde Lärande har i samråd
med Uddevalla kommun upprättat ett förslag till avtal. Med detta som utgångspunkt
kommer motsvarande samråd att genomföras med Stenungsunds kommun, som
förklarat sig intresserade av upprättande av samverkansavtal.
Förvaltningsområde Lärande föreslår, i skrivelse av 2013-06-05, utskottet för lärande
besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till
”Samverkansavtal mellan Uddevalla och Orust kommuner”.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till ”Samverkansavtal mellan Uddevalla och Orust
kommuner”.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26

2013-08-14

Exp:
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:747
§ 212
Utökat programutbud inom Orust Gymnasieskola
Gymnasiechef Susanne Strömfors och förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav
den 29 april information i ärendet.
Orust Gymnasieskola erbjuder idag Orustungdomar följande gymnasiealternativ:
• Hantverk, finsnickeri båtbygg (yrkesprogram),
• Introduktionsprogrammet (IM)
Dessutom har elever möjlighet till gymnasiestudier vid valfri gymnasieutbildning i
Sverige.
Utbildningsreformen GY11 genomfördes hösten 2011 och omfattade stora
förändringar inom gymnasieskolan. Syftet med reformen var att ungdomar på
yrkesprogram ska bli bättre förberedda för yrkeslivet och ungdomar på
högskoleförberedande program ska bli bättre förberedda för högskolestudier. En av
effekterna med GY11 har blivit en massflykt från yrkesprogrammen.
Nuläge
Yrkesprogrammet Hantverk finsnickeri/båtbygg på Orust håller en erkänt hög
kvalitet och alla elever har hittills fått jobb efter genomförd utbildning. Programmet
har dock märkt en rejäl nedgång i antalet sökande. Detta kan delvis förklaras av
GY11-effekterna, delvis av lågkonjunktur och kris inom bland annat varvsnäringen.
Av de cirka 550 Orustungdomar som idag går i gymnasieskolan i annan kommun, är
det ett 30-tal som går ett 4:e eller 5:e år. Anledningen är att eleven bytt
utbildningsväg eller inte klarat av studietakten. Detta kan bero på dåliga förkunskaper
eller felval. Ett vanligt byte är att gå från högskoleförberedande utbildning till
yrkesprogram. Varje gymnasieplats kostar i snitt 100.000 kronor/år och elev.
En grupp bestående av tjänstemän har undersökt möjligheterna att både sänka
kostnaderna för externt placerade Orustungdomar och effektivisera utbildningen
som bedrivs på hemmaplan. Gruppen har gjort studiebesök i några kommuner (Ed,
Öckerö och Tanum) för att lyssna in hur andra små kommuner löst sin
gymnasiefråga. En möjlighet som framkom för en liten kommun att bedriva ett
utbud av gymnasieprogram, är att samordna gymnasieutbildningarna med
utbildningarna inom komvux.
Konsekvensanalys
Resultatet av studiebesök och gemensamma funderingar har lett till att gruppen nu
önskar gå vidare och undersöka möjligheterna att starta upp ett par nationella
gymnasieprogram på Orust. Förutsättningarna är att starta gymnasieprogram som
- är ett intressant alternativ för Orustungdomarna
- inte ämnar konkurrera med de stora gymnasieskolorna
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kan rymmas inom befintlig organisation (lokaler, personal och ekonomi)
leder till färre 4:e- och 5:e-åringar
bibehåller dagens goda utbildningsnivå

Tidigare har intresset för ytterligare nationella program på gymnasienivå, varit lågt
bland ungdomarna på Orust. Detta har förändrats den senaste tiden och idag finns
efterfrågan om likartade gymnasieutbildningar som de som finns i till exempel
Uddevalla och Stenungsund, dock på annan nivå.
_________
Utskottet för lärande beslutade 2013-04-29, § 40 att ge Förvaltningsområde Lärande i
uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta ytterligare nationella
gymnasieprogram med hänsyn till kvalité, organisation och ekonomi, samt att
återkomma med ett konkret förslag till verksamhet som är valbar inför höstterminen
2014.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet och
presenterar ett förslag till kurser, som arbetats fram gemensamt hos skolans ledning
och personal.
Utifrån befintlig organisation med personal inom såväl Komvux som gymnasieskolan föreslår verksamheten en satsning som är sökbar med start hösten 2014 och
som utgår från befintlig personal med nuvarande behörigheter, lokaler och ekonomi.
Med utgångspunkt från aktuella kurser som idag erbjuds på Komvux föreslås en
utökning till att erbjuda dessa kurser inom ramen för några gymnasieprogram, såväl
yrkesprogram som högskoleförberedande program. Grundtanken är att en komvuxgrupp som idag består av 7-8 elever kan utgöra en grupp på 15 elever som läser
samma kurs men med olika bakgrund och målsättning. Utöver att erbjuda komvuxkurser för gymnasieelever är det även möjligt att erbjuda gymnasiekurser för elever
inom komvux, vilket ger ett totalt sett större utbud av utbildning för kommunens
invånare.
Orust Gymnasieskola kommer endast att erbjuda kurser som skolan har behörig
personal och hög kompetens för, vilket borgar för en god kvalitet. Det blir en liten
skola som ger fördelarna med en skola där alla elever blir sedda och där man har
erfarenhet och intresse av ett flexibelt arbetssätt som sätter varje elevs individuella
förutsättningar i fokus. Tanken är att vara ett komplement bland sökbara utbildningar och utgöra ett gott alternativ för elever som vill studera på hemorten samt
att skolans utbildningar ska vara sökbara även för elever i andra kommuner.
En annan grundtanke inom samtliga föreslagna utbildningar är att varva teori med
praktik för att ge förståelse för vikten av kunskap och utbildning. När det gäller
utbildningen ”Yrkesintroduktion Hantverk” finns det inte någon konkurrerande
utbildning på nära håll.
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Följande nya utbildningar föreslås:
• Yrkesintroduktion Hantverk (IM)
• Vård och Omsorgsprogrammet (Y)
• Handel- och administrationsprogrammet (Y)
• Samhällsvetenskapligt program med beteendevetenskaplig inriktning (H)
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-05-29.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att utöka programutbudet inom Orust
Gymnasieskola och att utökningen ska ske i ett perspektiv där verksamheten kan
bedrivas med hög kvalitet för eleverna och inom nuvarande ekonomiska ramar.
_________
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:137
§ 213
Förvaltningsområde omsorg - Styrdokument utredning av avvikelser
Klagomål och synpunkter enligt föreskrifterna Ledningssystem för det
systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9)
I lagarna och föreskrifterna som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade ställs krav på ett systematiskt
kvalitetsarbete och att det finns ett ledningssystem som säkerställer kvalitet i
verksamheten. Ledningssystemet ska också säkerställa att det finns rutiner för att
samla in och använda klagomål och synpunkter för att förebygga fel och brister,
utveckla verksamheten, och för att identifiera nya eller icke tillgodosedda behov.
Föreskrifterna ställer tydliga krav på att ledningen skall förbättra sin verksamhet på
ett systematiskt sätt. Detta arbete ska innefatta riskanalys, egenkontroll och
utredningen av avvikelser. Med avvikelser avses föreskrifterna klagomål och
synpunkter samt även hanteringen av rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah och
Lex Maria. Resultatet av detta används för att vidta åtgärder för att säkra kvaliteten
samt för att förbättra processer och rutiner på ett för verksamheten ändamålsenligt
sätt.
Den som bedriver verksamhet ska enligt SOSFS 2011:9 ska ta emot och utreda
klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Med kvalitet avses att en
verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt de lagar
och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till
vissa funktionshindrade. Utredningen ska leda till att den som bedriver verksamheten
ska kunna ta ställningen till om det förekommit en avvikelse
Klagomål och synpunkter ska tas emot från:
1.
2.
3.
4.
•
•
•

Vård- och omsorgstagare och deras närstående,
Personal
Vårdgivare
De som bedriver socialtjänst
De som bedriver verksamhet enligt LSS
Myndigheter
Föreningar, andra organisationer och intressenter

Att enbart utreda varje rapport, klagomål eller synpunkt på verksamhetens kvalitet
var för sig kan leda till att problem som finns med verksamhetens styrning inte
uppmärksammats fullt ut. Ibland kan en enstaka rapport eller en enstaka synpunkt
upplevas som mindre allvarlig än vad som framkommer vid en sammanställning.
Genom att analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter samlat kan även
mönster och trender som inte framkommit i utredningen av ett enskilt fall upptäckas.
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Genom de olika aktiviteterna som ingår i det systematiska förbättringsarbetet kan
den som bedriver verksamhet få kännedom om avvikelser från de krav och mål som
gäller för verksamheten enligt gällande lagar och förordningar. Sådana avvikelser ska
då åtgärdas så att verksamhetens kvalitet säkras.
Framkomna avvikelser ska även medföra att den som bedriver verksamhet ser över
sina processer och rutiner. Visar avvikelser att processer och rutiner inte är
ändamålsenliga så skall dessa förbättras. Detta innebär att verksamheten blir en
lärande organisation. Utifrån framkomna avvikelser förbättras den fortlöpande
verksamhetens styrning så att liknande avvikelser inte återupprepas. Därmed
utvecklas och säkras verksamhetens kvalitet.
Enligt förvaltningsområdes skrivelse 30 maj 2012 ska Förvaltningsområde omsorg
redovisa 1 gång per år en sammanställning av klagomål och synpunkter till Utskottet
för omsorg och Kommunstyrelsen. Ansvarig för sammanställningen av klagomål och
synpunkter är respektive verksamhetschef och för redovisning i utskottet och
Kommunstyrelsen är förvaltningsområdeschef. Sammanställningen ska på ett tydligt
sätt visa på antalet inkomna klagomål och synpunkter, vilken karaktär dessa har och
vilka åtgärder som har vidtagits.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta styrdokumentet för klagomål och synpunkter i det systematiska
kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9).
______________
Lotta Husberg yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:1067
§ 214
Förvaltningsområde omsorg - Projekt Kvalitetssäkrad välfärd, Sveriges
kommuner och landsting (SKL)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder kommuner att delta Projektet
kvalitetssäkrad välfärd. Projektet innebär bland annat att SKL ger stöd och råd till
kommuner i syfte att förbättra uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen.
Stödet kan avse kan avse implementering av ledningssystem, uppföljningsmetoder
eller analys av uppföljningsresultat. Målet är att enskilda kommuner ska utveckla
system, rutiner och arbetssätt inom äldreomsorgen. Detta för att kunna följa och se
till att den service som politiskt bestämts också ges till medborgarna.
Kommunens åtagande är, enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 10 juni 2013,
att utse en projektledare samt en lokal styrgrupp. Det krävs ett politiskt beslut för att
delta i projektet.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att besluta om att Förvaltningsområde omsorg skall delta i Projekt Kvalitetssäkrad
välfärd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2013:224

§ 215
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - juni och juli
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 6-7/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 6-7/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 6-7/2013.
Ordförandebeslut 2013-06-17 - Verkställighet av beslut om bistånd enligt SoL i form
av köp av plats familjebehandling. F.M.
Ordförandebeslut 2013-06-17 - Verkställighet av beslut om bistånd enligt SoL i form
av köp av plats familjebehandling. O. W.
Ordförandebeslut 2013-07-03 - Orust kommun överklagat Kammarrättsdom till
Högsta förvaltningsdomstolen. F. J.
Ordförandebeslut 2013-07-30 - Omedelbart omhändertagande enligt LVM. K-E P..
Ordförandebeslut 2013-07-31 - Omedelbart omhändertagande enligt LVU. J. K..
Ordförandebeslut 2013.07-31 - Omedelbart omhändertagande enligt LVU. J.A.
Ordförandebeslut 2013-07-30 - Lex Sarah 2013:1246. Utredning avslutas utan
anmälan. R.G.
Ordförandebeslut 2013-07-30 - Lex Sarah 2013:986. Utredning avslutas utan
anmälan. M.K.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33

2013-08-14

§ 216
Anmälan om inkomna skrivelser
Dom 2013-06-24 - Förvaltningsrätten
Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Utskottet för samhällsutvecklings beslut
2013-05-16 § 67 (KS/2012:1567)
Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2012
Regionfullmäktiges beslut 2013-06-10/11 § 113 - Västra Götalandsregionen
(KS/2013:1188)
Dom 2013-07-02 – Förvaltningsrätten
Laglighetsprövning enligt kommunallagen – Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-27
§ 218 (KS/2013:288)
Budgetuppföljning 2013 – Förvaltningsområde samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2013-06-19 § 145
(KS/2013:293)
Antagande av inriktningsbudget 2014 med plan 2015 och 2016
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 § 101
(KS/2013:884)
Prognos II per april och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 § 106
(KS/2013:509)
Revisionsberättelse för kommunen 2012 samt fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 § 99
(KS/2013:727)
Antagande av investeringsbudget 2014 med plan 2015 och 2016
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 § 102
(KS/2013:512)
Kommunens årsredovisning för år 2012
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 § 121
(KS/2013:623)
Tillsyn av HVB barn och unga vid Andromeda HVB, Orust kommun
Socialstyrelsens beslut 2013-05-28
(KS/2013:825)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:23

§ 217
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-06-12, 2013-06-26
KSUO 2013-06-18, 2013-08-06
KSUL KSUS 2013-06-19

KS/2013:21 002

Administration
Serveringstillstånd- Delegationsbeslut enligt
förteckning 2013-08-02

KS/2013:24 702

Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning
2013-07-09, 2013-07-29

KS/2013:35 002

Personalärenden
Enligt löpnummer 595-749
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-08-02

KS/2013:22 023

KS/2013:23 002

Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2012:76, KS/2012:1800, KS/2012:1801, KS/2012:1802,
KS/2012:1803, KS/2012:1804, KS/2012:1805, KS/2012:1806,
KS/2012:1808, KS/2012:1809, KS/2012:1810, KS/2013:753,
KS/2013:829, KS/2013:834, KS/2013:835, KS/2013:836,
KS/2013:837, KS/2013:838, KS/2013:839, KS/2013:840,
KS/2013:841, KS/2013:842, KS/2013:843, KS/2013:844,
KS/2013:845, KS/2013:846, KS/2013:847, KS/2013:849,
KS/2013:850, KS/2013:851, KS/2013:852, KS/2013:853,
KS/2013:854, KS/2013:855, KS/2013:856, KS/2013:857,
KS/2013:858, KS/2013:977, KS/2013:978, KS/2013:1028,
KS/2012:1791, KS/2012:1792, KS/2012:1793, KS/2012:1794,
KS/2012:1795, KS/2012:1797, KS/2012:1798, KS/2012:1799
Skolskjuts
KS/2013:23 002
Beslut gällande skolskjuts enligt diarienummer:
KS/2013:1287, KS/2013:1286, KS/2013:1253, KS/2013:1259,
KS/2013:1252, KS/2013:1251, KS/2013:1158, KS/2013:1153,
KS/2013:1139, KS/2013:1140, KS/2013:1135, KS/2013:1134,
KS/2013:1133, KS/2013:1132, KS/2013:1130, KS/2013:1129,
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KS/2013:1128, KS/2013:1127, KS/2013:1126, KS/2013:1125,
KS/2013:1191, KS/2013:1124, KS/2013:1123, KS/2013:1122,
KS/2013:1204, KS/2013:1205, KS/2013:1195, KS/2013:1185,
KS/2013:1169, KS/2013:1166, KS/2013:1167, KS/2013:1165,
KS/2013:980, KS/2013:1231, KS/2013:1215, KS/2013:1214,
KS/2013:1207, KS/2013:1240, KS/2013:1092, KS/2013:1091,
KS/2013:1239, KS/2013:1234, KS/2013:1236, KS/2013:1107,
KS/2013:1105, KS/2013:1096, KS/2013:1121, KS/2013:1120,
KS/2013:1118, KS/2013:1117, KS/2013:1104, KS/2013:1094,
KS/2013:1095, KS/2013:1093, KS/2013:1260, KS/2013:1087,
KS/2013:1082, KS/2013:1081, KS/2013:1080, KS/2013:1079,
KS/2013:1073, KS/2013:1078, KS/2013:1069, KS/2013:1065,
KS/2013:1062, KS/2013:1061, KS/2013:1060, KS/2013:1059,
KS/2013:1058, KS/2013:1055, KS/2013:1054, KS/2013:1053,
KS/2013:1052, KS/2013:1051, KS/2013:1050, KS/2013:1049,
KS/2013:1048, KS/2013:1044, KS/2013:1042, KS/2013:1033,
KS/2013:1032, KS/2013:1031, KS/2013:1029, KS/2013:1027,
KS/2013:1026, KS/2013:1040, KS/2013:1034, KS/2013:1043,
KS/2013:1045, KS/2013:1046
Kultur och fritid
Bidrag till museiverksamhet och kulturell dokumentation
enligt lista 2013-06-20
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Arbetsgrupp jämställdhet
Länsstyrelsen
KS/2013:1179
§ 218
Remissyttrande angående strategi för Jämställt Västra Götaland 2013-2017
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utarbeta en strategi för jämställdhet i
Västra Götalands län. Länsstyrelsen har utsett ett antal remissinstanser där Orust
kommun är en utav dessa. I arbetet med jämställdhet ser Orust kommun fram emot
Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi som kan vara ett stort stöd i det lokala arbetet.
Orust kommun har en arbetsgrupp som arbetar med jämställdhetsfrågor och
deltagare från denna grupp har skrivit ett remissyttrande.
Som underlag finns remissyttrande från kommunstyrelseförvaltningen daterat 201308-12.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet daterat 2013-08-12 och översända detta till
länsstyrelsen.
__________
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KS/2013:597

§ 219
Ordföranden informerar
•
•
•

Inkomna remisser: Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014-2025 samt Nationell plan för transportsystemet 2014-2025.
Kollektivtrafiken.
Blå energi - kommunchef informerar.

__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2012:2615

§ 220
Information om Henåns skola
Kommunchef ger följande information i ärendet Henåns skola:
NCC har tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen är NCC:s och inte en
överenskommelse med kommunen. Gällande byggproduktionen så kan brister ha
uppkommit på olika sätt, bristerna är NCC:s ansvar. Kommunen har varit tydlig
med att kommunen bistår med information och underlag, men att det åligger NCC
att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Presidiet och kommunchef har den
gemensamma ståndpunkten att den senaste rapporten från AK-konsult är tydlig i
utpekandet av brister.
__________
Kommunstyrelsen noterar informationen och ger presidiet sitt stöd i den fortsatta
processen.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde lärande
KS/2012:2439
§ 221
Ströms Slott AB:s ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun
Verksamheten för lärande har under 2012 tagit emot en ansökan från Ströms Slott
AB, om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust
kommun.
Ströms Slott AB har bedrivit barnomsorg i form av pedagogisk verksamhet sedan år
2009. I sin ansökan anger Ströms Slott AB att man har för avsikt att starta pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem eller i
hemliknande lokaler och andra former av flexibla lösningar, utifrån brukarna och
deras behov.
Ströms Slott AB har för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in sitt
eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget företag
utan är anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel vara kvar i
a-kassesystemet. Magnus Olsson (VD i företaget) står som ägare, och har 10 års
erfarenhet som kommunal skolledare i olika befattningar med ansvar från framförallt
familjedaghem, förskola, grundskola och gymnasieskola. Som chef för Orust står
Catharina Ekstein, som är utbildad förskollärare och har erfarenhet som förskolechef
i 6 år.
Verksamheten för lärande har i en tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17 ingående
redogjort för Ströms Slotts ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk
omsorg i Orust kommun.
Av 25 kap. 10–14 §§ skollagen följer att den kommun där en
enskild bedriver pedagogisk omsorg efter ansökan ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om:
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3.verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda
motsvarande verksamhet, och
4.avgifterna inte är oskäligt höga.
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen besluta om rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg om inga invändningar finns kring ovanstående punkter 1-4. Kommunen har
därmed inte möjlighet att ställa krav utöver lagstiftningen.
Ströms Slott AB ansöker om rätt till bidrag som huvudman för pedagogisk omsorg.
Företaget kommer i sin tur att anställa personal som bedriver verksamhet i första
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hand i sina hem, men det kan även vara i andra lokaler. Detta innebär att Ströms
Slott AB har ansvaret för hur verksamheten bedrivs.
Orust kommun har ett tillsynsansvar i verksamheten. Om det finns synpunkter på
hur enskilda bedriver verksamheten, ska kommunen vända sig till Ströms Slott AB,
som huvudman för verksamheten, för att påtala eventuella brister. Om allvarliga
brister inte åtgärdas kan beslut fattas om att inte längre bevilja bidrag för
verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 att återremittera ärendet till utskottet för
lärande med motiveringen att; ge utskottet för lärande i uppdrag att utifrån den
allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild pedagogisk omsorg
säkerhetsställa att de nyetableringar som sker på Orust följer de intentioner och
riktlinjer som finns för pedagogisk omsorg, samt att ge utskottet för lärande i
uppdrag att utreda om Orust kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i
Orust kommuns regi, påverkar rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Ströms Slott AB har i ett tillsynsprotokoll av Uddevalla kommun förelagts att vidta
ett antal åtgärder med anledning av påtalade brister. De brister som anges finns
under följande rubriker:
Normer och värden samt utveckling och lärande
Personalens språkkunskaper i svenska språket
Barngruppens sammansättning och storlek
Helhetsbedömning - personalens kompetens
Barns närvaro
Svar på föreläggandet, daterat 2013-04-30, har inkommit till Uddevalla kommun.
Ströms Slott AB är på många punkter inte överens med Uddevalla kommun om
beskrivning av verksamheten, vilka förelägganden som gjorts och på vilka lagliga
grunder Uddevalla kommun gör sina föreläggande.
Ströms slott redogör på samtliga punkter för hur man arbetar för att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt skollagen och enligt Skolverkets allmänna råd. Man
påvisar rutiner vid anställning, rutiner för utbildning, rutiner för uppföljning och
utvärdering samt ett flertal andra rutiner för att säkerställa att de kvalitetskrav som
finns ska uppfyllas.
Orust kommun har tidigare beslutat att enbart erbjuda förskola och har därför lagt
ned verksamhet med egen pedagogisk omsorg (dagmammor). Kommunen kan
besluta om egen verksamhet men kan inte ensidigt besluta om enskild verksamhet
som vill etablera sig på Orust utifrån gällande lagstiftning. På samma sätt som
fristående skolor kan starta efter tillstånd från Skolinspektionen kan enskilda
förskolor och pedagogisk omsorg starta efter godkännande från kommunen.
Kommunens syn på fristående verksamhet är här inte avgörande utan bedömningar
ska göras utifrån de fyra punkter som nämns i inledningen på denna skrivelse.
Förvaltningsområde Lärande gör bedömningen att Ström Slott AB ska ges rätt till
bidrag utifrån inkommen ansökan och utifrån gällande lagstiftning. Inga påtagliga
brister kan påvisas i materialet från Ströms Slott AB, för att punkterna och bedöm-
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ningen av grunderna i 25 kap. 10–14 §§ skollagen inte skulle ge Ströms Slott AB rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun.
Som underlag i ärendet finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2013-05-30.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer,
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för tidigare eget förslag.
_________
Johan Stein, Sven Olsson och Anders Wingård yrkar bifall till utskottets förslag.
Kerstin Gadde yrkar avslag till utskottets förslag.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”
”Den som röstar för Kerstin Gaddes förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun, och
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att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, och
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig mot
beslutet.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde lärande
KS/2012:2423
§ 222
Christella Barnomsorgs ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen tog under år 2009 emot en ansökan från
Christella barnomorg/ASAP Ritkonsult KB, om bidrag till pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Christella barnomsorg har bedrivit verksamhet i Uddevalla kommun från och med
den 1 juli 2007. I sin ansökan anger Christella barnomsorg att man har för avsikt att
starta pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet, familjedaghem/flerfamiljssystem
om intresse finns från invånarna på Orust. Christella barnomsorg hade då och har
idag för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in sitt eget barn i
verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget företag utan är
anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel. vara kvar i a-kassesystemet.
Förvaltningschefen upprättade tjänsteskrivelse av 2009-11-27, med förslag om att
barn- och utbildningsnämnden skulle besluta att godkänna Christella barnomsorg för
att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun, under förutsättning att
budget redovisas för verksamheten, att verksamheten i Christella barnomsorg skall
vara öppen för alla samt att barn- och utbildningsförvaltningen skulle ges i uppdrag
att göra en tillsyn av de anställdas hem/verksamhetens lokaler och utemiljö inför
varje start av en ny pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2010-02-22, § 9, enligt förvaltningens förslag.
Verksamheten för lärande tog på nytt emot en ansökan från Christella Barnomsorg
om godkännande och bidrag för att starta pedagogisk verksamhet i Orust kommun,
enligt samma ansökan och koncept som gjordes år 2009. Den nya ansökan har
inkommit på grund av att det aldrig blev aktuellt att starta pedagogisk verksamhet
med de personer som tidigare var intresserade.
Verksamheten för lärande har i en tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17 ingående
redogjort för Ströms Slotts ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk
omsorg i Orust kommun.
Av 25 kap. 10–14 §§ skollagen följer att den kommun där en enskild bedriver
pedagogisk omsorg efter ansökan ska besluta att huvudmannen har rätt till bidrag
om:
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda
motsvarande verksamhet, och
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4. avgifterna inte är oskäligt höga.
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen besluta om rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg om inga invändningar finns kring ovanstående punkter 1-4. Kommunen har
därmed inte möjlighet att ställa krav utöver lagstiftningen.
Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB ansöker om rätt till bidrag som
huvudman för pedagogisk omsorg. Företaget kommer i sin tur att anställa personal
som bedriver verksamhet i första hand i sina hem, men det kan även vara i andra
lokaler. Detta innebär att Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB har ansvaret
för hur verksamheten bedrivs.
Orust kommun har ett tillsynsansvar i verksamheten. Om det finns synpunkter på
hur enskilda bedriver verksamheten, ska kommunen vända sig till Christella
Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB, som huvudman för verksamheten, för att påtala
eventuella brister. Om allvarliga brister inte åtgärdas kan beslut fattas om att inte
längre bevilja bidrag för verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 § 125 att återremittera ärendet till utskottet
för lärande med motiveringen att ge utskottet för lärande i uppdrag att, utifrån den
allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild pedagogisk omsorg, säkerställa att
de nyetableringar som sker på Orust följer de intentioner och riktlinjer som finns för
pedagogisk omsorg samt att ge utskottet för lärande i uppdrag att utreda om Orust
kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i Orust kommuns regi påverkar
rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Ströms Slott AB har i ett tillsynsprotokoll av Uddevalla kommun förelagts att vidta
ett antal åtgärder med anledning av påtalade brister. De brister som anges finns
under följande rubriker:
• Normer och värden samt utveckling och lärande
• Personalens språkkunskaper i svenska språket
• Barngruppens sammansättning och storlek
• Helhetsbedömning - personalens kompetens
• Barns närvaro
Svar på föreläggandet, daterat 2013-04-30, har inkommit till Uddevalla kommun.
Ströms Slott AB är på många punkter inte överens med Uddevalla kommun om
beskrivning av verksamheten, vilka förelägganden som gjorts och på vilka lagliga
grunder Uddevalla kommun gör sina föreläggande.
Ströms slott redogör på samtliga punkter för hur man arbetar för att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt skollagen och enligt Skolverkets allmänna råd. Man
påvisar rutiner vid anställning, rutiner för utbildning, rutiner för uppföljning och
utvärdering samt ett flertal andra rutiner för att säkerställa att de kvalitetskrav som
finns ska uppfyllas.
Orust kommun har tidigare beslutat att enbart erbjuda förskola och har därför lagt
ned verksamhet med egen pedagogisk omsorg (dagmammor). Kommunen kan
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besluta om egen verksamhet men kan inte ensidigt besluta om enskild verksamhet
som vill etablera sig på Orust utifrån gällande lagstiftning. På samma sätt som
fristående skolor kan starta efter tillstånd från Skolinspektionen kan enskilda
förskolor och pedagogisk omsorg starta efter godkännande från kommunen.
Kommunens syn på fristående verksamhet är här inte avgörande utan bedömningar
ska göras utifrån de fyra punkter som nämns i inledningen på denna skrivelse.
Christella Barnomsorg har inte varit föremål för den kritik från Uddevalla kommun
som anges ovan.
Förvaltningsområde Lärande gör bedömningen att Christella Barnomsorg/ASAP
Ritkonsult KB ska ges rätt till bidrag utifrån inkommen ansökan och utifrån gällande
lagstiftning. Inga påtagliga brister kan påvisas i materialet från Christella Barnomsorg
/ASAP Ritkonsult KB, för att punkterna och bedömningen av grunderna i 25 kap.
10–14 §§ skollagen inte skulle ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun.
Som underlag i ärendet finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2013-05-30.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer,
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för tidigare eget förslag.
_________
Hans Stevander yrkar avslag till utskottets förslag.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”
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”Den som röstar för Hans Stevanders förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun, och
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, och
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Hans Stevander reserverar sig
mot beslutet.
__________

