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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndseketerare
Börje Olsson, kanslichef
Helena Kronberg, skolchef grundskola § 154
Anette Forsberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 155
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 155
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 155
Lena Mossberg, fyrbodal § 155
Elisabet Persson, ekonom § 157
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare § 154-164
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare § 154-164
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson ej tjänstgörande ersättare § 154-156
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare § 154-157
Roger Hansson, adjungerad § 156
Anders Fröjdö, adjungerad § 156
Hans Pernervik, adjungerad § 156
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KS/2012:2891

§ 154
Information om Matematiksatsning PISA 2015, SKL
Skolchef grundskola och vice ordförande i utskottet för lärande informerar om
matematiksatsning enligt rubrik samt kring Skolverkets satsning Matematiklyftet.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:1001

§ 155
Information om kommunstyrelsens hälso- och sjukvårdsansvar för de mest
sjuka äldre
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef vård och omsorg,
förvaltningsområdeschef omsorg samt representant från Fyrbodal informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:727
§ 156
Förklaring över revisorernas anmärkningar i kommunstyrelsens verksamhet
Kommunens revisorer har i tre revisionsberättelser riktat skarp kritik resp. skarp
kritik och en anmärkning mot brister de funnit i kommunstyrelsens verksamhet.
Revisionen anför att kommunstyrelsen har brustit genom otillräcklig beredning av
ärenden till kommunfullmäktige, ohörsamhet till kommunfullmäktiges mål, bristande
ledning, styrning, uppföljning och intern kontroll. I redogörelsen för granskningen
preciseras kritiken till viss del och de områden revisorerna anser har brister;
kommunstyrelsens budgetprocess, otydlig ansvarsfördelning i den politiska
organisationen nämns exempelvis utöver det ovan angivna.
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelsens ordförande; Förklaring över
revisorernas anmärkningar i kommunstyrelsens verksamhet, daterad 2013-05-22.
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förklaring över
revisorernas anmärkningar i kommunstyrelsens verksamhet, daterad 2013-05-22 och
överlämna denna till kommunfullmäktiges presidium.
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till Lars-Åke Gustavssons förslag med följande tillägg;
att som särskilt uttalande vill kommunstyrelsen påpeka att revisorerna inte
kommunicerade kommunstyrelsen innan revisionsberättelsen överlämnades.
Ulf Sjölinder föreslår att den del i förklaringen som behandlar balanserad styrning
d.v.s. tredje stycket mening två och tre skall utgå från förklaringen.
Ordföranden ställer Lars-Åke Gustavssons förslag mot Ulf Sjölinders förslag och
finner Lars-Åke Gustavssons förslag antaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag med Els-Marie
Ragnars tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förklaring över revisorernas anmärkningar i kommunstyrelsens verksamhet,
daterad 2013-05-22 och överlämna denna till kommunfullmäktiges presidium, samt
att som särskilt uttalande vill kommunstyrelsen påpeka att revisorerna inte
kommunicerade kommunstyrelsen innan revisionsberättelsen överlämnades.
Ulf Sjölinder reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Samtliga utskott
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
KS/2013:509
§ 157
Prognos II per april 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 Prognos II per april 2013 med bilagor daterad 2013-05-22.
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.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos II per april 2013 och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
Bengt Johansson och Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få
budget i balans 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos II per april 2013 och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

2013-06-12

Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1623
§ 158
Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Soltak AB samt godkännande
av aktieägaravtal
Orust Kommunfullmäktige godkände 2012-06-28 § 103 Bolagsordning och
Ägardirektiv för Soltak AB, ett bolag som ska utföra stöd- och servicetjänster åt sina
ägarkommuner Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.
Under hösten 2012 anmälde Öckerö kommun ett intresse av att vara med i Soltaks
samverkan. Den politiska styrgruppen för Soltak såg positivt på den frågan. Det
innebär att samtliga sju kommunfullmäktige måste behandla de reviderade
dokumenten ”bolagsordning” och ”ägardirektiv”. Förslag till aktieägaravtal som
också är ett nödvändigt dokument har nu upprättats och måste behandlas.
De av kommunfullmäktige tidigare godkända bolagshandlingarna för Soltak AB
måste revideras och godkännas på nytt därför att Öckerö kommun föreslås
tillkomma som ägare. Den nu reviderade handlingen skiljer sig på flera sätt från den
tidigare handlingen. Ändringarna har sin grund i att:
1. Öckerö kommun har tillkommit,
2. ändringar i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den
1 januari 2013 vilket påverkar utformningen av handlingarna,
3. vissa förtydliganden och förändringar har införts, tack vare att vi nu har en klarare
bild av bolaget och dess verksamhet.
Dessutom finns ett antal redaktionella förändringar.
Vid förra beslutstillfället fanns inget aktieägaravtal. Avsikten var att det skulle
upprättas senare och behandlas separat i respektive kommunfullmäktige. Ett förslag
till aktieägaravtal har nu upprättats.
Som underlag i ärendet finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2013-04-23 med bilagor inkomna 2013-04-18; Bolagsordning för Soltak AB - bilaga
1, Ägardirektiv för Soltak AB – bilaga 2, Aktieägaravtal för Soltak AB – bilaga 3.
Bengt Johansson och Kristina Svensson föreslår arbetsutskottet besluta enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Soltak AB daterad 2013-0418, och
att anta föreslagen i ändring i ägardirektivet för Soltak AB daterat 2013-04-18, och
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att stämmoombudet får i uppdrag att på bolagsstämman för Soltak AB rösta för att
beslut fattas i enlighet med att-satserna 1-2 ovan, och
att godkänna förslag till aktieägaravtal för Soltak AB daterat den 2013-04-18, samt
att kommunstyrelsens ordförande och kommunchef får i uppdrag att underteckna
aktieägaravtalet.
Anders Hygrell tillåts lämna följande protokollsanteckning; förordar avslag till
beslutet.
__________
Bo Andersson, Hans Stevander och Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:231
§ 159
Godkännande av exploateringsavtal Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-01-23 § 4 att godkänna planförslaget
för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl. Detaljplanen omfattas av 10 stycken tomter för
bostadsändamål.
Exploateringsavtalet, daterat 2013-05-13, omfattar reglering av kostnader och ansvar
i samband med plangenomförandet, såsom markbyte, utbyggnad av gator, va,
dagvatten m.m.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal, daterad 2013-05-13, för Morlanda-Slätthult 2:72
m.fl. med de förändringar som kommer att ske innan kommunstyrelsen har sitt möte.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal, daterad 2013-05-13, för Morlanda-Slätthult 2:72
m.fl.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2516
§ 160
Höjning av fjärrvärmetaxa
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-10-09, § 158, att återremittera
rubricerat ärende för vidare utredning beträffande kundunderlag, taxekonstruktion,
jämförelser m.m.
Verksamheten för samhällsutveckling har gjort en bedömning av kundunderlag
baserat på tillgängliga fastigheter där fjärrvärme finns framdraget och gjort en
jämförelse av avgifter för fjärrvärme. Avgiftsjämförelsen baseras på likvärdiga
anläggningar som återfinns i Orust kommun samt det genomsnittliga priset i Sverige.
Från och med 2015 kommer en ny lagstiftning som medför att
fjärrvärmeleverantörernas taxekonstruktioner sannolikt måste ändras för att uppfylla
kommande lagkrav.
Kundunderlag
Till anläggningen i Henån kan för närvarande inga nya fastigheter anslutas.
Begränsningen ligger i att befintligt kulvertsystem redan är maximalt utnyttjat av
kommunens egna fastigheter.
Förutsättningarna för anläggningen i Ellös ser ut enligt följande.
Anläggningen är för närvarande utnyttjad till 50 % och har stor kapacitet att leverera
värme till framtida kunder.
Höjning av taxan med 75 kr/Mwh skulle ge en ökad intäkt med ca 770 tkr. Höjs
taxan med 150 kr/Mwh ökar intäkten med ca 1 500 tkr.
Höjning av taxan ökar uppvärmningskostnaderna för kommunens egna fastigheter
med ca 300 tkr respektive ca 600 tkr/år.
Fjärrvärmetaxan består av två delar dels energiavgift som är den rörliga delen och
dels effektavgift som är en fast del. Energiavgiften, exkl. moms, för Orust kommun
är i dagsläget ca 648 kr/Mwh. Effektavgiften varierar beroende på storlek på
abonnemang och kommer inte att ändras.
Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften punkt 4a, i fjärrvärmetaxan gällande abonnemang för
anslutningseffekt över 50 kW, föreslås upphöra och istället utgöras av kommunens
självkostnad. Med den nuvarande taxan är anslutningsavgiften 100 000 kr, exkl.
moms. Avgiften avser värmeväxlarpaket med styrning samt kostnad för
kulvertarbeten. Kommunens anslutningskostnad för nyanslutningar, med
anslutningseffekt över 50 kW, kostar i dagsläget betydligt mycket mer än vad taxan
medger att verksamheten får ta ut av kunden.
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Verksamheten för samhällsutveckling föreslår att anslutningsavgiften i
fjärrvärmetaxan, för anslutningseffekter över 50 kW, ska utgöras av kommunens
självkostnad för anslutningen.
Framtid
Fjärrvärmeverksamheten i Orust kommun har årligen redovisat ett underskott. För
att verksamheten ekonomiskt ska komma i balans behöver en rad olika insatser
genomföras. Åtgärder de handlar om är dels att se på möjligheten att minska
driftkostnaderna ytterligare men framförallt behövs flera nya anslutningar till
anläggningen i Ellös och då i första hand anslutning av industrifastigheter.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att energiavgiften i fjärrvärmetaxans punkt 1, från och med 2013-07-01, höjs till
648,87 kr/Mwh med 56,23 kr/Mwh till 705, 10 kr/Mwh, exkl. moms, samt
att anslutningsavgiften, punkt 4a i fjärrvärmetaxan, ska utgöras av kommunens
självkostnad, exkl. moms, för anslutning av enskilda fastigheter, från och med 201307-01.
_________
Bo Andersson, Leif Apelgren samt Hans Stevander yrkar bifall till utskottets förslag.
Claes Nordevik föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget, således beslutar kommunstyrelsen
att avgöra ärendet på dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att energiavgiften i fjärrvärmetaxans punkt 1, från och med 2013-07-01, höjs till
648,87 kr/Mwh med 56,23 kr/Mwh till 705, 10 kr/Mwh, exkl. moms, samt
att anslutningsavgiften, punkt 4a i fjärrvärmetaxan, ska utgöras av kommunens
självkostnad, exkl. moms, för anslutning av enskilda fastigheter, från och med 201307-01.
Claes Nordevik reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:688
§ 161
Inriktningsmål: Orust energi- och klimatneutralt 2020
Globalt såväl som nationellt, regionalt och lokalt är klimatförändringarna en av vår
tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan. För att klara
klimatutmaningen, genomföra omställningen till ett hållbart energisystem och
dessutom främja en hållbar utveckling, krävs en ambitiös, sammanhållen klimat- och
energipolitik där djärva, kloka och långsiktiga beslut med stark lokal förankring utgör
grunden.
Sveriges riksdag har antagit följande så kallade generationsmål:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
Vidare har man antagit de 16 miljökvalitetsmålen, varav Begränsad klimatpåverkan är
ett.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har i sin energi- och klimatstrategi satt upp mål för:
- Minskade utsläpp av växthusgaser
- Ökad andel förnybar energi
- Ökad andel förnybar energi i transportsektorn
- Effektivare energianvändning
Orust kommun tillsammans med företag, organisationer, föreningar och
privatpersoner verkar för att Orust skall vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt
attraktivt för boende, besökare och företag. Målsättningen är ett energi- och
klimatneutralt Orust till år 2020. Motiven är att därigenom skapa fler jobb och lokala
investeringar, oberoende, CO² neutralitet, energidemokrati samt förbättrad långsiktig
överlevnadsförmåga.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att som inriktningsbeslut anta målet Orust energi- och klimatneutralt 2020, samt
att förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling leder och samordnar det fortsatta
arbetet.
_________
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att som inriktningsbeslut anta målet Orust energi- och klimatneutralt 2020.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:885
§ 162
Godkännande av fjärrvärmeverksamheten verksamhetsår 2012 samt
delegering att godkänna i framtiden
Redovisning av fjärrvärmeverksamhet regleras i fjärrvärmelagen (2008:263), i
förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
(EIFS 2010:1). De uppgifter som redovisas ska vara framtagna enligt god
redovisningssed och ge en rättvisande bild av fjärrvärmeverksamheten.
Uppgifter om drift- och affärsförhållanden och en bestyrkt kopia av årsrapporten
och yttrande över granskningen av årsrapporten ska enligt 41 § fjärrvärmelagen ha
inkommit till Energimarknadsinpektionen senast sju månader efter räkenskapsårets
utgång.
Enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) ska
årsrapporten godkännas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan delegera
att fortsättningsvis låta utskottet för samhällsutveckling godkänna den årliga
årsrapporten avseende fjärrvärmeverksamheten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2012, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att godkänna fjärrvärmeverksamhetens årsrapport
från och med verksamhetsåret 2013.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2013-06-12

Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:798
§ 163
Mindre investering - Inköp av nya informationsdiskar till biblioteken i Henån
och Svanesund
En stor del av bibliotekspersonalens arbetstid innebär att man arbetar med
informations- och vägledningsarbete i biblioteket. För att skapa en bra arbetsmiljö är
det angeläget att arbetsplatserna är praktiska och ergonomiska för personal och
besökare.
I Ellös och Varekil har informationsdiskarna förbättrats och nu behövs även
diskarna i Henån och Svanesund åtgärdas.
Verksamheten för samhällsutveckling har, genom bibliotekschefen, upprättat en
investeringsbudget.
Kostnaden är beräknad till 150 tkr och investeringen kommer att belasta
biblioteksverksamhetens budget. Kapitalkostnaden beräknas uppgå till 20 tkr/år.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – inköp av nya informationsdiskar till
biblioteken i Henån och Svanesund, medel för ändamålet, 150 tkr, anvisas genom
långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Andersson förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:260
§ 164
Godkännande av 10-årigt anläggningsarrende Net4Mobility HB Varekil 1:162
Telenor har i februari 2013 ansökt om arrende för teknikbod, 6 kvm, på fastigheten
Varekil 1:162. De önskar ett tio-årigt arrende för att säkra att de har tillgång till
marken under längre tid.
Bygglov beviljades år 1999 och teknikboden är uppförd och används. Dock har det
aldrig tecknats något avtal för marken. Telenor skall överlåta teknikboden till
dotterbolaget Net4Mobility och önskar således ett arrendeavtal.
Området är ej detaljplanelagt och det finns ej någon föreslagen användning av
platsen i översiktsplanen. Området används idag redan av 3G Infrastructure Service
AB som har teknikbod till basstation för mobiltelefoni. Att kommunen skall använda
området till annat ändamål är inte troligt.
Avtalet om anläggningsarrende som avses tecknas är ett sedvanligt avtal om
anläggningsarrende. Arrendeavgiften utgörs av 5000 kr i grundavgift samt 15 kr/kvm
enligt 2006 års taxa. Avgiften indexjusteras varje år. Bifogar förslag till avtal om
anläggningsarrende daterat 2013-04-11.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge markingenjör rätt att teckna ett 10-årigt avtal om anläggningsarrende, daterat
2013-04-11, med Net4Mobility HB som arrendator.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna 10-årigt avtal om anläggningsarrende, daterat 2013-04-11, med
Net4Mobility HB som arrendator.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:1787
§ 165
Medel till webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden samt
motion härom
Sven Olsson och Tina Ehn föreslog i motion inlämnad 2006-06-30
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen utreda möjligheten att
sända kommunfullmäktiges sammanträden i webbradio och/eller banda
kommunfullmäktiges sammanträden och tillhandahålla inspelningarna för
nedladdning från kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-25 § 90 att med bifall till motionen uppdra
till kommunstyrelsen att vidare utreda inspelning och nedladdning av
kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida, intresse, utrustning
och kostnader.
Inom kommunkansliet har därefter frågan följts men någon bra och prisvärd teknisk
lösning bedömdes egentligen inte finnas då. En omstart av utredningen med fokus
på webb-tv, påbörjades sedan 2011 , då ny teknik på området lanserades på
marknaden.
Sven Olsson, miljöpartiet föreslår därefter i motion inlämnad 2011-11-10
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden senast från
januari 2013 skall tillhandahållas i webbradio och/eller webb-tv, som direktsändning
och/eller för nedladdning i efterhand.
Under 2012 skapade en arbetstopp och vakanser på tjänster, en situation där frågan
inte kunde prioriteras förrän delvis under hösten. I slutet av 2012 och början av 2013
kunde utredningen slutföras. I utredningen tillskapades också en referensgrupp då
många internt och inte minst kommunfullmäktige självt är berörda. I gruppen utsågs
också två kommunfullmäktigeledamöter att delta.
I utredningen har marknaden för webb-tvsändning undersökts och det till synes
bästa systemet har fått ligga till grund för de avvägningar som gjorts och det förslag
som läggs fram.
Som underlag i ärendet finns skrivelse daterad 2013-05-17 från
kommunstyrelseförvaltningen.
Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att i enlighet med skrivelse 2013-05-17, dels genomföra ett försök 2013 med webbtvsändning av kommunfullmäktiges sammanträden, dels fr.o.m. 2014 påbörja
webbsändning permanent, och
att för ändamålet 2013 tillföra 111 000 kr; medel att utgå från eget kapital och i
budget 2014 avsätta 107 000 kr för samma ändamål, samt
att därmed anse utredningsuppdraget slutfört och den 2011-11-10 inkomna
motionen besvarad.
__________
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
Kommunfullmäktige
KS/2012:1687
§ 166
Motion om inrättande av utomhusgym för seniorer
Catharina Bråkenhielm, socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-05-15
kommunfullmäktige att besluta att uppdra till kommunstyrelsen att tillskapa en
anläggning för seniorgym på platsen Katarinas väg/Åvägen i Henån.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-13 § 203 att återremittera ärendet för en
bedömning av kostnaden och åtgärder som överensstämmer med motionens
intentioner, vilka åsyftade en enklare anordning än den som utretts.
Som underlag i ärendet finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2013-05-15.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till utskottet för
samhällsutveckling att utreda lämplig placering av ett utomhusgym för seniorer i
samråd med pensionärs- och handikapporganisationer.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
Kristina Svensson yrkar bifall till Lars-Åke Gustavssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att utreda lämplig placering av ett
utomhusgym för seniorer i samråd med pensionärs- och handikapporganisationer.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
___________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:499
§ 167
Motion om översyn av riktlinjerna för protokollskrivning
Ingrid Cassel, moderaterna föreslår i motion 2011-03-31 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av riktlinjerna för
protokollskrivning.
Som underlag i ärendet finns skrivelse daterad 2013-04-24 från
kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse 2013-04-24, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1747
§ 168
Motion om införande av utmaningsrätt
Veronica Almroth, folkpartiet, föreslår i motion 2012-05-14 kommunfullmäktige
besluta att införa utmaningsrätt i Orust kommun samt att i ett första steg införa
utmaningsrätt inom kost- och städverksamhet.
Motionen remitterades 2012-06-11 till kommunstyrelsens utskott för
samhällsutveckling, omsorg och lärande samt till personalchef och kommunjurist.
Som underlag i ärendet finns skrivelse från personalchef daterad 2013-03-05,
skrivelse från kommunjurist daterad 2012-08-27, utskottet för samhällsutvecklings
beslut 2012-08-22 § 121, utskottet för omsorgs beslut 2012-08-28 § 84, och utskottet
för lärandes beslut 2012-08-27 § 104.
Veronica Almroth, Kristina Svensson, Hans Stevander och Bengt Johansson yrkar
bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om utmaningsrätt i Orust
kommun ur juridiskt och ekonomiskt perspektiv, samt
att därmed anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:569
§ 169
Godkännande av sparförslag med anledning av delårsbokslut II och förväntat
budgetöverskridande 2013 - Förvaltningsområde omsorg
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 § 83 att uppmana utskottet för omsorg att
högprioritera sin redovisning av åtgärder för att snarast komma tillrätta med
underskottet.
Arbetsutskottet beslutade 2013-04-24 § 57 bl.a. att uppmana utskottet för omsorg att
följa kommunstyrelsens beslut 2013-04-10 § 83.
Som underlag i ärendet finns skrivelser från förvaltningsområde omsorg daterade
2013-05-13 och 2013-05-17.
_________
Utskottet för omsorg beslutar
att anta förvaltningsområdets redovisade sparförslag enligt skrivelse 13 maj 2013,
att därutöver uppdra till förvaltningsområdeschefen att ta fram sparförslag som
resulterar i att budget är i balans per 31 december 2013,
att förvaltningsområdeschefen redovisar sparförslagen i Kommunstyrelsens
arbetsutskott 22 maj 2013.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna det generella
sparförslag på 1,5 % av totalbudgeten för förvaltningsområde omsorg motsvarande
4 200 tkr enligt skrivelse daterad 2013-05-13 och uppdra till förvaltningsområde
omsorg att genomföra sparförslaget.
Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta att med undantag från det generella
sparförslaget återremittera ärendet till utskottet för omsorg för en noggrann analys av
de i skrivelse 2013-05-13 och 2013-05-17 redovisade sparförslagen och till
kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-26 återkomma med förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutar
att med undantag från det generella sparförslaget återremittera ärendet till utskottet
för omsorg för en noggrann analys av de i skrivelse 2013-05-13 och 2013-05-17
redovisade sparförslagen och till kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-26
återkomma med förslag till beslut.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna det generella sparförslag på 1,5 % av totalbudgeten för
förvaltningsområde omsorg motsvarande 4 200 tkr enligt skrivelse daterad 2013-0513 och uppdra till förvaltningsområde omsorg att genomföra sparförslaget.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:881
§ 170
Godkännande av avtal med Uddevalla Vatten AB om ömsesidig
reservvattenleverans
I syfte att gemensamt säkerställa reservvattenbehovet i Orust och Uddevalla
kommuner har kommunerna tidigare beslutat om att gemensamt lägga ner en
renvattenledning i havet mellan Slussen, Orust och Åh Stiftsgård, Uddevalla
kommun. Sedan 1 januari 2013 finns för vatten och avlopp i Uddevalla kommun ett
separat anläggningsbolag, Uddevalla Vatten AB. Uddevalla Vatten AB äger och
förvaltar den allmänna va-anläggningen i Uddevalla kommun och är också
huvudman för densamma och därmed också avtalspart för Uddevalla kommun i
avtal, daterat 2013-04-30.
Enligt beslut 2011-04-20 § 59, beslutade utskottet för samhällsutveckling att avsätta
erforderliga medel för utförande av ifrågavarande anläggning. Uddevalla kommun
beslutade detsamma för sin den 12 december 2007 § 352.
Det föreligger nu ett förslag till avtal om ömsesidig vattenleverans mellan Orust
kommun och Uddevalla Vatten AB. Innehållet i avtalet har gemensamt tagits fram
mellan parterna.
Avtalet innebär att, vid reservvattenbehov då någon av parterna ej klarar sin
vattenförsörjning, från och med den 1 januari 2018 leverera reservvatten till vardera
intill en volym av lägst 1 700 m3/dygn (ca 20 l/sekund), allt under förutsättning att
den levererande parten kan tillgodose sin egen vattenförsörjning. Avgiften per
levererad m3 uppgår till ett självkostnadspris av 2,60 kr exkl. moms.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal, daterat 2013-04-30, om ömsesidig reservvattenledning.
_________
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2009:950
§ 171
Begäran om återlämnande av handpenning Huseby 1:95, Stiftelsen
Orustbostäder
Stiftelsen Orustbostäder tecknade 2010-06-29 avtal om köp av fastigheten Huseby
1:95.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16 § 3 att skriva om köpekontraktet med
köparen av fastigheten Huseby 1:95 för att ge köparen förlängning till och med 201306-30 för att påbörja byggnation med att gjuta grundplatta eller motsvarande.
I mars 2013 inkom en begäran från Stiftelsen Orustbostäder om att få tillbaka erlagd
handpenning om 280 tkr.
Orust kommun har inte i något annat känt fall lämnat tillbaka handpenningen när
köpet återgår.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ej återlämna erlagd handpenning för fastigheten Huseby 1:95 vid ett återlämnande
av tomten.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2010:19
§ 172
Försäljning av småskolan, Käringön 1:274
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 20130419 § 91 att sälja Käringön 1:1, hus
141, småskolan på öppna marknaden, och att anlita mäklare för försäljningen, samt
att fastigheten ska avstyckas i husliv med möjlighet att teckna trädgårdsavtal.
Fastighetsbyrån i Henån har haft uppdraget, via mark- och exploatering, att sälja
småskolan på Käringön till högstbjudande. Budgivning har pågått sedan slutet av
mars och har resulterat i ett pris om 2 900 000 kr, vilket enligt mäklaren är ett
marknadsmässigt pris för denna typ av byggnad på Käringön.
Köparen drog dock tillbaka sitt bud på grund av påtryckningar och näst högsta
budgivare har lagt ett bud om 2 600 tkr.
Budet om 2 600 tkr kan dock tyckas lågt eftersom en annan budgivare lagt bud om
2 900 tkr. Föreslås att ny budgivning skall starta. För att förenkla processen föreslås
att mark- och exploateringschef får i uppdrag att hitta köpare samt att teckna
kontrakt med högstbjudande.
Kerstin Gaddes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge presidiet i utskottet för samhällsutveckling och mark- och exploateringschef i
uppdrag teckna avtal och avsluta försäljningen av fastigheten Käringön 1:274
(småskolan).
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Kerstin Gaddes förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till presidiet i utskottet för samhällsutveckling att teckna avtal och avsluta
försäljningen av fastigheten Käringön 1:274 (småskolan).
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:1820
§ 173
Försäljning av fastigheterna Käringön 1:275 och Käringön 1:276
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-04-19 § 92 att avslå försäljningen på
grund av att felaktiga uppgifter har uppgett vid försäljningen samt att gå ut med ny
försäljning för tomt 13, avsedd för bostadshus i kombination med verksamhet och
för tomt 15, avsedd för flerbostadshus. Vid budgivning under april månad kom priset
upp till 4 300 tkr för båda tomterna. Tomternas lägsta pris var då satt till 1 250 tkr
styck. Det är svårt att bedöma huruvida tomterna kan betinga ett lika högt pris vid
ytterligare budgivning.
För att försäljningen skall gå smidigare och inte fördröjas ytterligare bör mark- och
exploateringschef få delegation på att sälja tomterna när lägsta pris uppnåtts.
Planbestämmelsen BHK diskuterades vid föregående möte i utskottet för
samhällsutveckling den 19 april 2013. Det rådde oenighet huruvida man kunde bygga
enbart bostäder på tomt nr. 13.
Vid konsultation hos advokat och sakkunniga i bygglov och planbestämmelser har
det bedömts att det är möjligt att enbart bygga bostäder på tomten.
Kerstin Gaddes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge presidiet i utskottet för samhällsutveckling och mark- och exploateringschef i
uppdrag teckna avtal och avsluta försäljningen av fastigheterna Käringön 1:275 och
Käringön 1:276.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Kerstin Gaddes förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till presidiet i utskottet för samhällsutveckling att teckna avtal och avsluta
försäljningen av fastigheterna Käringön 1:275 och Käringön 1:276.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28

2013-06-12

Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:490
§ 174
Försäljning av kommunal mark, del av Morlanda-Slätthult 1:29
YKB-Väst AB i Ellös har i mars 2013 ansökt om att få köpa del av kommunens
fastighet Morlanda-Slätthult 1:29. De äger idag fastigheten Morlanda-Slätthult 2:24
och önskar köpa till ett ca 1300 kvm stort område i anslutning till sin fastighet då de
ska utöka sin verksamhet. Området är rödskrafferat på kartbilaga daterad 2013-04-15.
Marken är utlagd som småindustri i gällande byggnadsplan och kommer vid en
försäljning att regleras över till YKB-Väst fastighet Morlanda-Slätthult 2:24.
Idag går det en liten väg, över marken som önskas köpas, fram till fastighet
Morlanda-Slätthult 2:57. I byggnadsplanen är tänkt väg fram till fastigheten inritad
med annan dragning än dagens sträckning. YKB-Väst har i sin ansökan om markköp
skrivit att de förbinder sig att (hålla väg) anlägga väg till fastighet Morlanda-Slätthult
2:57.
Pris för marken föreslås vara beslutad taxa 257 kr/kvm.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja del av Morlanda-Slätthult 1:29, enligt kartbilaga daterad 2013-04-15, till
YKB-Väst AB för ett pris av 257 kr/m2, samt
att kostnaden för fastighetsreglering betalas av köparen.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förslagsställaren
KS/2013:241
§ 175
Medborgarförslag om att inte använda "partnerings" upphandlingar
Tor-Anders Arby, Svanesund föreslår i medborgarförslag 2013-02-01 att Orust
kommun inte ska använda sig av ”partnerings” upphandlingar.
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-02-28 § 19 förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Det är viktigt att känna till grundreglerna vad gäller entreprenadformer. I Sverige
finns två former av entreprenad: utförandeentreprenad och totalentreprenad, båda
reglerade av Allmänna bestämmelser, AB och ABT. Utförandeentreprenad kan
utformas som delad eller som general.
I fallet med Henåns skola har Orust kommun valt att formen utförandeentreprenad
med byggentreprenören NCC som ansvarig för hela entreprenaden, huvudansvarig.
Beställaren är i detta fall ansvarig för handlingarna, vilket är förutsättning för att
skolans verksamhet ska stå i centrum. Vid en totalentreprenad ansvarar
byggentreprenören för handlingarna, vilket inte är lämpligt i ett så pass komplicerat
projekt som en skola. Henåns skola har utformats med ”skolans vision” i grunden
med fortsatt påverkan i hela processen.
Partnering är inte en entreprenadform utan endast en samverkansform, där
entreprenörens kompetens tas tillvara tidigare. Takutformningen är ett bra exempel
på hur man adderar kompetens för att nå ett bra resultat. Utformningen är ett
resultat av en arkitekttävling, där representanter från tekniska enheten och barn- och
utbildningsförvaltningen ingick i juryn. Vinnande förslag finns kommenterat genom
dåvarande stadsarkitekt Daniel Holdenmark. Takkonstruktionen är mycket vanlig
och helt regerande i bland annat högre bostadsbyggnader. NCC har påverkat
lösningar och helt accepterat lösningen i gällande kontrakt.
Beställaren utformar handlingarna med sina konsulter, antingen det är i samverkan
eller inte med entreprenören. Att entreprenören ges tillfälle att komma in innan
handlingarna är färdiga ger naturligtvis både bättre produktionsanpassning och
motivation.
Partnering används med stor framgång i Sverige idag. Konceptet är inte uppfunnet
av de stora entreprenörerna. Arbetsformen startade i USA och Storbritannien och
våra grannländer Norge och Danmark var klart före oss. Partnering har i Sverige
visat sig ge en bättre ekonomi, bättre kvalitet och tidsvinst. Formen används i
Stockholm med stor framgång inte minst på installationssidan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att avslå medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-05-15.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-05-15.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förslagsställarna
KS/2013:239
§ 176
Medborgarförslag: Orust kommun föreslås snarast uppmana NCC att i ett
allmänt möte informera Orust kommuninvånare om Henåns skola
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-02-28 § 20 ärendet till kommunstyrelsen för
beslut.
Gunnar Persson, Stillingsön och Tor-Anders Arby, Svanesund, inkom med
medborgarförslag om att Orust kommun förslås att snarast uppmana NCC att i ett
allmänt möte informera Orust kommuninvånare om Henåns skola.
Syftet är att, direkt från NCC, få information i ett allmänt möte om bl.a. varför
Henåns skola inte har blivit den ”friska” skola som kommunen beställt.
Orust kommun har önskat att NCC ska vara mer framträdande i sin roll som
entreprenör mot allmänheten och media och bl.a. informera om problemen som
uppstått vid Henåns skola.
Orust kommun har, i likhet med förslagsställarna, önskat att NCC fortlöpande ska
redovisa sina intentioner hur skolan ska återställas. Konstateras kan att NCC
medverkat vid en presskonferens i början av 2013.
Orust kommun lägger varje fredag ut information på hemsidan om vad som händer
med Henåns skola.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse daterad 2013-05-15.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse daterad 2013-05-15.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:892
§ 177
Kvartal 1 2013 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Socialstyrelsen (16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering 1 kvartalet 2013 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

0
2
2

Beslut
verkställt efter
3 mån.

Tackat nej till
erbjudande

0
2

0
2
2

Kvartalsrapporten har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 15 maj 2013, skickats till
Socialstyrelsen och kommunens revisor 15 april 2013.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för kvartal 1 2013 för ej verkställda gynnande beslut
och tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 4 2012 enligt
SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen ( 16 kap. 6 f § SoL
och 28 f-g LSS).
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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LVS/2013:1

§ 178
Anmälan om incidenter gällande kränkande behandling - Förvaltningsområde
lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. Enligt
skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. De kommunala skolorna har till dagens datum rapporterat in
följande antal incidenter per skola:
• Ellös skola: 9 anmälningar
• Henåns skola: 2 anmälningar
• Ängås skola: 1 anmälan
• Varekil har inte rapporterat in någon incident.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:224

§ 179
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - maj 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 5/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 5/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 5/2013.
Ordförandebeslut 2013-05-07 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL till elskuld. S. A.
Ordförandebeslut 2013-05-16 - Lex Sarah - Utredning avslutas utan anmälan. F. J.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2013-06-12

§ 180
Anmälan om inkomna skrivelser
Förbundsdirektionen Protokoll 2013-05-02 – Fyrbodals kommunalförbund
(KS/2013:144)
Förbundsavgift år 2014 till Sveriges kommuner och landsting – SKL
(KS/2013:915)
Sammanträdesplan för SKL för år 2014 – SKL
(KS/2013:916)
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter - SKL
(KS/2013:936)
Risk att köpmanshuset (skafferi och krog) inte öppnar sommar 2013 – NCC
vägrar fortfarande skriva på nödvändiga avtal – Hällevikstrand Yacht Club &
Corporate resort
(KS/2008:361)
Ang. Hällevik Yachts club, projekt i Hälleviksstrand – Skarp Stockholm
Advokatbyrå
(KS/2008:361)
Budgetuppföljning 2013 – Förvaltningsområde samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2013-05-22 § 112
(KS/2013:293)
Fastställelse av arbetsplan för anläggning av ny trafikplats och Nordlänk,
E6/Väg 161, samt indragning av driftsvändplats, i Uddevalla kommun, Västra
Götalands Län – Trafikverket
(KS/2013:436)
Några reflektioner kring budget 2014 – Akademikerförbundet SSR
(KS/2013:1024)
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:23

§ 181
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-05-22, 2013-05-29.
KSUO 2013-05-14, 2013-05-28, 2013-06-10.
KSUL 2013-05-20, 2013-06-10.
KSUS 2013-05-22.
Administration
Serveringstillstånd- Delegationsbeslut enligt
lista 2013-06-04
Ekonomi
Anmälan till kommunstyrelsen rörande
Delegationsbeslut om upplåning enligt
förteckning daterad 2013-05-30
Delegationsbeslut om tecknande av borgen
avseende kommunens borgensåtagande
i Stiftelsen Orustbostäder enligt delegationsbeslut
daterade 2013-04-15, 2013-05-24, 2013-05-24.
Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning 2013-05-22
Personalärenden
Enligt löpnummer 490-594
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-06-04

KS/2013:21 002

KS/2013:24 702

KS/2013:23 002

KS/2013:1025

KS/2013:35 002
KS/2013:22 023

KS/2013:23 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser/Gatu- och VA-verksamhet
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning
2013-05-30

KS/2013:23 002

Delegationsbeslut 261 enligt
förteckning 2013-06-04

KS/2013:23 002

Delegationsbeslut 346 enligt
förteckning 2013-06-04

KS/2013:23 002

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Skolskjuts
KS/2013:23 002
Beslut gällande skolskjuts enligt diarienummer:
KS/2013:828, KS/2013:821, KS/2013:822, KS/2013:797,
KS/2013:796, KS/2013:787, KS/2013:690, KS/2013:879,
KS/2013:992, KS/2013:993, KS/2013:994, KS/2013:983,
KS/2013:979
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:231
§ 182
Antagande av detaljplan för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl.
Samrådshandlingar för detaljplanen har tidigare varit utställda för granskning från 13
februari till 15 mars 2013. Inkomna yttranden har sammanställts i ett
utställningsutlåtande, där det också finns en sammanställning av de ändringar som
har gjorts i planförslaget efter utställningen.
Ett antal mindre justeringar av planförslaget avseende genomförandefrågor har gjorts
efter utställningen. Kommunen bekostar utbyggnad av VA- och dagvattenledningar
som ska ingå i kommunens verksamhetsområde. Utbyggnaden finansieras genom att
exploatören åläggs att betala anslutningsavgifter enligt gällande taxa. Utöver detta
betalar exploatören ett exploateringsbidrag för att täcka ytterligare kostnader som
uppstår vid utbyggnad av dagvattenledningar på grund av fördyrande omständigheter
för aktuellt område. Anläggande av öppna dagvattendiken inom planområdet
bekostas direkt av exploatören. Kostnadsfördelningen mellan kommunen och
exploatören är i huvudsak densamma som inför utställningen.
Enligt ett tidigare yttrande från Lantmäteriet berördes delar av planområdet av ett
förordnande enligt Byggnadslagen § 113. Under utställningen har det framkommit
nya uppgifter som visar att det inte finns något sådant förordnande som berör
planområdet. Därmed föreligger inte längre något behov av att ansöka om ett
upphävande av förordnandet hos Länsstyrelsen.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad med 10
enbostadshus i norra delen av Ellös samhälle. Planförslaget innebär att förbättringar
på Hantverkaregatan från Hallgrens väg fram till det nya industriområdet i Slätthult
möjliggörs samt att ny och befintlig bebyggelse kommer att anslutas till det
kommunala fjärrvärmenätet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl., upprättad den 13 maj
2013, enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
De efterlevande
KS/2012:1543
§ 183
Ordnande med gravsättning
Henriette Svetlana Mäsak, 180907-5706, avled 2003-03-20 och var senast
folkbokförd i Orust kommun.
Stoftet efter Henriette Svetlana Mäsak har, sedan hon avled, förvarats av
Vänersborgs & Väne-Ryrs församling. De efterlevande har önskat att stoftet ska
omhändertas genom så kallad promession, en begravningsmetod som inte är tillåten
enligt begravningslagen. Skatteverket medger inte heller anstånd med gravsättningen.
Skatteverkets underrättelse om att stoftet efter Henriette Svetlana Mäsak vare sig har
kremerats eller gravsatts inkom till kommunen den 11 april 2013.
Om de efterlevande inte inom en månad efter dödsfallet har gravsatt eller kremerat
stoftet, ska Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och underrätta den
kommun där den avlidne var folkbokförd. Om den avlidne inte efterlämnar någon
som ordnar med gravsättning eller kremering ska detta ordnas av den kommun där
den avlidne senast var folkbokförd. Kommunen har sedan rätt till ersättning för sina
kostnader från dödsboet.
Kommunal begravning enligt begravningslagen är en förvaltningsuppgift som faller
inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunen har enligt begravningslagen en
skyldighet att tillse att gravsättning eller kremering sker. När det gäller alternativ, bör
kommunen välja ett icke oåterkalleligt alternativ, därför är inte kremering eller
gravsättning i minneslund ett alternativ.
Arbetsutskottet beslutade 2013-04-24 § 61 att återemittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för ytterliggare utredning och underrättelse till de
efterlevande till Henriette Svetlana Mäsak om att de är ansvariga för gravsättning av
stoftet efter henne.
Kommunen har meddelat de efterlevande om att de är ansvariga för gravsättningen.
Som underlag i ärendet finns skrivelse daterad 2013-04-22 och rättsutredning daterad
2013-04-12 från kommunstyrelseförvaltningen. o
Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att stoftet efter Henriette Svetlana Mäsak ska gravsättas senast den 15 september
2013 om inte de efterlevande senast den 15 augusti 2013 åtar sig att ordna med
gravsättningen på ett sätt som är tillåtet i Sverige, samt
att om gravsättningen sker genom kommunens försorg ska den ske på ett sådant sätt
att stoftet går att återkalla, således kan inte kremering eller gravsättning i minneslund
komma ifråga. I övrigt får gravsättningen ske på ett sådant sätt som
kyrkogårdsförvaltningen finner lämpligt samt på sådant sätt som täcks av
begravningsavgiften.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att stoftet efter Henriette Svetlana Mäsak ska gravsättas senast den 15 september
2013 om inte de efterlevande senast den 15 augusti 2013 åtar sig att ordna med
gravsättningen på ett sätt som är tillåtet i Sverige, samt
att om gravsättningen sker genom kommunens försorg ska den ske på ett sådant sätt
att stoftet går att återkalla, således kan inte kremering eller gravsättning i minneslund
komma ifråga. I övrigt får gravsättningen ske på ett sådant sätt som
kyrkogårdsförvaltningen finner lämpligt samt på sådant sätt som täcks av
begravningsavgiften.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41

2013-06-12

Exp:
De efterlevande
KS/2012:1543
§ 184
Ordnande med gravsättning
Sven Gustav Renander, 100901-5015, avled 2006-06-26 och var senast folkbokförd i
Orust kommun.
Stoftet efter Sven Renander har sedan han avled förvarats av Jönköpings kyrkliga
samfällighet. De efterlevande har önskat att stoftet ska omhändertas genom så kallad
promession, en begravningsmetod som inte är tillåten enligt begravningslagen.
Skatteverket medger inte heller anstånd med gravsättningen.
Skatteverkets underrättelse om att stoftet efter Sven Renander vare sig har kremerats
eller gravsatts inkom till kommunen den 11 april 2013.
Om de efterlevande inte inom en månad efter dödsfallet har gravsatt eller kremerat
stoftet, ska Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och underrätta den
kommun där den avlidne var folkbokförd. Om den avlidne inte efterlämnar någon
som ordnar med gravsättning eller kremering ska detta ordnas av den kommun där
den avlidne senast var folkbokförd. Kommunen har sedan rätt till ersättning för sina
kostnader från dödsboet.
Kommunal begravning enligt begravningslagen är en förvaltningsuppgift som faller
inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunen har enligt begravningslagen en
skyldighet att tillse att gravsättning eller kremering sker. När det gäller alternativ, bör
kommunen välja ett icke oåterkalleligt alternativ, därför är inte kremering eller
gravsättning i minneslund ett alternativ.
Arbetsutskottet beslutade 2013-04-24 § 60 att återemittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för ytterliggare utredning och underrättelse till de
efterlevande till Sven Gustav Renander om att de är ansvariga för gravsättning av
stoftet efter honom.
Kommunen har meddelat de efterlevande om att de är ansvariga för gravsättningen.
Som underlag i ärendet finns skrivelse daterad 2013-04-22 och rättsutredning daterad
2013-04-12 från kommunstyrelseförvaltningen.
Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42

2013-06-12

att stoftet efter Sven Renander ska gravsättas senast den 15 september 2013, om inte
de efterlevande senast den 15 augusti 2013 åtar sig att ordna med gravsättningen på
ett sätt som är tillåtet i Sverige, samt
att om gravsättningen sker genom kommunens försorg ska den ske på ett sådant sätt
att stoftet går att återkalla, således kan inte kremering eller gravsättning i minneslund
komma ifråga. I övrigt får gravsättningen ske på ett sådant sätt som
kyrkogårdsförvaltningen finner lämpligt samt på sådant sätt som täcks av
begravningsavgiften.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att stoftet efter Sven Renander ska gravsättas senast den 15 september 2013, om inte
de efterlevande senast den 15 augusti 2013 åtar sig att ordna med gravsättningen på
ett sätt som är tillåtet i Sverige, samt
att om gravsättningen sker genom kommunens försorg ska den ske på ett sådant sätt
att stoftet går att återkalla, således kan inte kremering eller gravsättning i minneslund
komma ifråga. I övrigt får gravsättningen ske på ett sådant sätt som
kyrkogårdsförvaltningen finner lämpligt samt på sådant sätt som täcks av
begravningsavgiften.
__________

