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Övriga deltagare:
Ersättare:
Kristina Svensson (MP)
Leif Appelgren (M),
Eva Skoglund (S)
Sirko Witte (S)
Lars Larsson (C), utgick kl.14.30
Mats Överfjord (M)
Jan Gustavsson (FP)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Tjänstemän:
Jan Eriksson, kommunchef
Lena Tegenfeldt förvaltningsområdeschef samhällsutveckling, § 239, 251
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande, § 251
Anders Asklund, förvaltningsområde omsorg, § 239, 251
Staffan Welander, t f ekonomichef, § 233, 239
Ulrika Lundgren, controller, § 233
Marcus Larsson, projektledare, § 238
Ulrika Marklund, miljöstrateg, § 244
Ann-Katrin Otinder, personalchef, § 239, 248
Bengt Alvén, SSR, § 248
Magnus Edenmyr, säkerhetsstrateg § 238
Göran Gynnemo, kommunsekreterare
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§ 232
Ärendelistan
Följande ändringar görs i ärendelistan:
• Orustmodellen – intraprenad/självstyrande avdelningar inom särskilda boenden 20152017 utgår.
• Medborgarförslag om ekonomisk redovisning av Tuveviksområdet utgår.
Ärendelistan fastställs därefter.
_________
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KS/2015:1598
§ 233
Delårsrapport augusti 2015
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport för perioden januari till
och med augusti. Delårsresultatet uppgår till +12,0 mkr, att jämföra med -2,9 mkr per
augusti föregående år. Om man bortser från säsongsvarierande post på +9,7 mkr avseende
semesterlöneskuld uppgår delårsresultatet till +2,3 mkr.
Årets resultat är budgeterat till + 9,2 mkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 7,6
mkr. Det är en avvikelse på minus 1,6 mkr jämfört med budget. Större avvikelser
mot budget finns beträffande förvaltningsområde omsorg, -14,7 mkr, medel för prisoch lönekompensation +5,8 mkr, avskrivningar +3,5 mkr. Skatteintäkter och
generella statsbidrag beräknas till - 5,9 mkr mot budget. Ej budgeterad intäkt
avseende AFA-premier ger + 6,2 mkr.
Merkostnader för Henåns skola beräknas uppgå till 12,9 mkr att jämföra med
budgeterade 13,2 mkr.
I samband med den ekonomiska uppföljningen per april fattade kommunstyrelsen
ett antal beslut om åtgärder för ekonomisk balans. Dessa åtgärder redovisas i särskilt
ärende.
Kommunfullmäktige beslöt 2015-06-11 med anledning av att investeringsprognosen
då beräknades till 250 mkr 2015 att flytta fram eller prioritera bort investeringar
för att inte överskrida den budgeterade investeringsnivån på 230 mkr 2015.
Investeringsprognosen uppgår nu till cirka 232 mkr. Bland de större investeringsprojekten
kan nämnas renovering och ombyggnader av Ängås skola, Henåns skola, Varekils skola, VAledning samt gång- och cykelväg till Tuvesvik.
Delårsrapporten beskriver även årets verksamhet, händelser samt även mål och
uppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-11
Delårsrapport augusti 2015
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09, § 92
_______
Ekonomichefen lämnar en redogörelse för delårsrapporten.
Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Christer Hellekant (MP), Inga Göransson
(C), Alexander Hutter (S) och Hans Pettersson (M) att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

-
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§ 233, forts.
Anders Arnell (M) får antecknat till protokollet att han framfört ett antal besparingsförslag
men att dessa enligt ordförande inte ska tas upp i detta ärende som rör delårsrapport för
budget 2015.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten för augusti 2015
______

Skickas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2012:2615
§ 234
Tilläggsanslag i form av utökad investeringsram för projektet åtgärder i Henåns
skola
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-07 § 59 att utöka investeringsramen för projektet
åtgärder i Henåns skola från tidigare beslut om 43 miljoner kronor till 71 miljoner kronor.
Beslutet grundade sig på entreprenörens beräknade kostnader, efter inkomna anbud, för att
åtgärda de fel och brister som har identifierats i skolan.
Kostnaden var uppdelad på följande poster:
Rörlig del, riktkostnad
Beställarens post för oförutsedda kostnader
Fast del, entreprenörsarvode
Totalt

54 925 000 kr
8 238 000 kr
7 051 000 kr
70 214 000 kr

Kommunen har samt kommer att ha förutom själva entreprenaden även investeringsutgifter
för bland annat projektering, golventreprenad samt bygg- och projektledning. Dessa poster
inryms inte i den beslutade investeringsramen på 71 miljoner kronor.
Det finns även önskemål från verksamheten och fastighetsförvaltningen att göra vissa
anpassningar, samtidigt som de beslutade åtgärderna pågår i fastigheten.
En genomgång har också gjorts av hittills upparbetade kostnader samt kända kommande
kostnader i projektet. Genomgången visar att projektet beräknas kosta 19,5 miljoner kronor
mer än vad som nu finns i beslutad investeringsram. Det innebär en total
investeringskostnad på 90,5 miljoner kronor för projekt åtgärder i Henåns skola.
Prognos mkr
Tak-, ventilation- och
markentreprenad samt fast
entreprenörsarvode, NCC
Construction Sverige AB
Oförutsett huvudentreprenad 10 %
Golventreprenad, PEAB
Oförutsett golventreprenad 10 %
Utredning och projektering före
byggstart, konsulter
Utredning, projektering och PM
efter byggstart, konsulter
Bygg- och projektledning, konsulter
Anställd projektledare under
projektering
Anställd projektledare för
verksamhetens inflyttning
Värme, besiktningar, städ mm
Verksamhets- och fastighetsanpassn.
Totalt

År 2014

År 2015
32,5

År 2016
29,8

Summa
62,3

2,5

6,2
3,0
0,6

6,2
5,5
0,6
4,8

0,4

0,3

0,7

0,4

2,7
0,6

2,0
0

4,7
1,0

0,4

0,1
0,4
1,5
45,5

0,3
0,9
1,5
44,6

0,4
1,3
3,0
90,5

4,8
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§ 234, forts.
Byggstarten kom igång under maj månad. Fram till slutet av augusti har 50 underrättelse/PM
upprättats. Dessa rör frågor kring ändringar och tillägg i pågående entreprenad och innebär
en beräknad avgående kostnad på -0,1 miljoner kronor.
Slutbesiktningen är planerad till slutet av juni och inflyttning av inventarier och material
bedöms kunna ske under perioden maj till juli.
De önskemål som inkommit från verksamheten och fastighetsförvaltningen på anpassningar
är följande:
Åtgärd/anpassning
Uppskattad kostnad tkr
Fönsterbleck
70
Ny lösning golv vid entréer
900
Inkoppling/anpassning mobila nät
400
Skydd fasadfogar
50
Takrännor
75
Glasdörrpartier i lågstadiedelen
140
Säkerhetsåtgärder runt skolområdet
750
Summa
2 385
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-27
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09, § 93
_______
Kommunchefen och projektledaren lämnar information i ärendet.
Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Hans Pettersson (M) två tillägg till
arbetsutskottets förslag: 1. Att kommunstyrelseförvaltningen lämnar prognos för
slutkostnader Henån skola till kommunstyrelsens möte från januari 2016 och fortlöpande.
2. Att kommunchefen tillsammans med berörda verksamheter och projektledning kan
besluta om investeringar inom beslutad ram och besluten löpande redovisas till
kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg
enligt Hans Petterssons förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tillkommande investering för projekt åtgärder i Henåns skola, med 19,5
miljoner kronor, till en total projektbudget på 90,5 miljoner kronor,
att finansiering sker genom att höja kommunens beslutade investeringsram för 2016 med
19,5 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att nyupplåna ytterligare 19,5 miljoner kronor inom
en låneram upp till 79,5 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens skulder under 2016,
med högst 79,5 miljoner kronor,
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§ 234, forts.
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen kompenseras
förvaltningsområde lärande,
att kommunstyrelseförvaltningen lämnar prognos för slutkostnader Henån skola till
kommunstyrelsens möte från januari 2016 och fortlöpande, samt
att kommunchefen tillsammans med berörda verksamheter och projektledning kan besluta
om investeringar inom beslutad ram och att besluten löpande redovisas till kommunstyrelsen
______

Skickas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2013:871
§ 235
Investering - Byte av tak, Orust Ridklubb
Manegebyggnaden på Orust Ridklubb har omfattande korrosionsskador på plåttaket.
Byggnaden stod klar 1994 och har ett korrigerat tak av stålplåt. Färgen har släppt och rosten
har fått ordentligt fäste i plåten, vilket har medfört läckor. Skicket på taket bedöms vara så
pass dåligt att det inte är möjligt att blästra och måla taket. Korrosionsskadorna är djupa och
eventuell blästring skulle innebära att det går hål på plåten.
Byte av taket skulle idag kosta ca 750 000 kronor. Som alternativ till att byta ut
takbeläggningen har det framkommit ett billigare alternativ som innebär att det istället läggs
en elastisk massa, Thermoflex, på det befintligt tak. Kostnaden för det blir totalt ca 375 000
kronor. Det kan vara ett gångbart alternativ, men livslängden på Thermoflex är inte lika lång
som för ett aluminiumtak. Thermoflex lämnar 15 års förslitningsgaranti. Långsiktigt förordas
att taket byts ut till ett nytt aluminiumtak.
Utskottet för samhällsutveckling hanterade ärendet första gången 2013-05-22 § 108 och
beslöt att avvakta med föreslagen investering. Ärendet aktualiserades våren 2015 och
behandlades av utskottet för samhällsutveckling 2015-05-06. Utskottet återremitterade
ärendet för utredning av eventuella framtida övriga investeringsbehov inom de tre närmast
kommande åren.
Komplettering av ärendet gav att inga övriga investeringar förelåg fram till och med 2018.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2015-08-13 § 103 för fortsatt utredning av
övriga alternativ och förslag till finansiering.
Augustiprognosen visar på utrymme från budgetposten mindre investeringar för
kommunstyrelsen. En upphandling föreslås nu göras per omgående för takbyte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01
Utskottet för samhällsutveckling, protokoll 2015-09-02, § 84
________

På kommunstyrelsen föreslår Inga Göransson (C) och Anders Arnell (M) att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, utifrån kompletteringen att inga ytterligare investering-/renoveringsbehov finns inom
den kommande treårsperioden, godkänna investeringsprojekt – Byte av tak till
manegebyggnaden på Orust Ridklubb – med totalbudget på 750 000 kronor inom beslutad
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§ 235, forts.
investeringsram 2015 genom omfördelning från budgetpost ”mindre investeringar för
kommunstyrelsen”,
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras det
förslagsställande förvaltningsområdet (samhällsutveckling), samt
att bevilja omgående startbesked för investeringen.
_________

Skickas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2015:1396
§ 236
Investering Ängås skola, gamla tandläkarlokalerna
Förvaltningsområde samhällsutveckling, fastighetsenheten, har ett uppdrag från
kommunchefen att bygga om ändamålsenliga lokaler för omsorgen. Uppdraget innefattar
flera delar
- Utredning där två alternativa lösningar att bygga om kommunhuset för att bereda
plats för IFO. I utredningen ingår också ombyggnad av reception samt behov utifrån
IT-enhetens verksamhet. Tidplan – färdiga skisser sommar 2015,
kostnadsbedömning och beslut september 2015
- Utredning om funktioner/enheter som till följd av p.1 kan bedriva verksamheten
utom kommunhuset
Närliggande uppdrag, som har bäring på dessa uppdrag, är det politiskt beslutade uppdraget
om försäljning av fastigheter (kommunstyrelsen maj 2015). I korthet innebär uppdraget att
utreda vilka fastigheter som kan försäljas men också ett uppdrag att effektivisera
fastighetsförvaltningen.
Det som beskrivs i detta ärende är endast p 2. Utredning om funktioner/enheter. Uppdraget
är en förutsättning för att sedan genomföra p 1 och bereda Individ- och familjeomsorgen
plats i kommunhuset. Fastighetsenheten har identifierat två fastigheter där förtätning kan
ske vad gäller kontorsarbetsplatser. Dessa är Henåns skola och Ängås skola, gamla
tandläkarlokalerna. För att ta dessa i bruk krävs reinvesteringsåtgärder.
Kommunledningsgruppen fastställde, efter samverkan, 2015-06-04 fastighetstekniska
principer för kontorslokaler som vägledning för ombyggnationer.
Samtliga förvaltningsområden har inventerat möjliga utflyttningar från kommunhuset.
Följande funktioner/verksamheter har identifierats som möjliga att i dagsläget lokalisera om.
KH= kommunhus.
4 st (3 rum frigörs i KH) strategiska funktioner i kommunchefens stab. Föreslagen placering
Henåns skola, varav en i Ängås skola
1 st (1 rum frigörs) stabsfunktion inom Lärande. Föreslagen placering Henåns skola.
4 st (2 rum frigörs) funktioner Kost och lokalvård inom Samhällsutveckling. Föreslagen
placering Ängås skola
1 st (inget rum frigörs) stabsfunktion inom Samhällsutveckling. Föreslagen placering Ängås
skola.
5 st (4 rum frigörs) funktioner bestående av hela fastighetsenheten inom Samhällsutveckling.
Föreslagen placering Ängås skola.
4 st funktioner inom familjebehandling inom omsorg. Föreslagen placering Ängås skola.
(Borgströms hus töms).
3 st funktioner inom arbetsmarknadsenheten inom omsorg. Föreslagen placering Ängås
skola. (Borgströms hus töms).
Förslaget skulle frigöra 10 platser i kommunhuset samt hela Borgströms hus. Efter
reinvestering i Ängås tandläkarlokaler ryms 16-18 kontorsarbetsplatser, mötesrum samt
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§ 236, forts.
pausrum. Minst fyra arbetsplatser finns på Henån skola. Där krävs ingen investering. Riskoch konsekvensanalyser har genomförts för samtliga funktioner.
Kalkyl baserad på standard Ängås skola ger en beräknad kostnad på 2, 5 miljoner.
Reinvestering bestående av byte elanläggning femledarsystem, ny elcentral (inkl. rivning av
nuvarande), ventilationssystem, armaturer. Därtill mattläggning, ommålning och byte av
några dörrar samt inredning. Kalkylen ger en kostnad på ca 6 000 kr/m2. Fönster och
värmeanläggningen är nytt redan i den tidigare entreprenaden.
Ombyggnation behöver påbörjas snarast och görs då i de delar som redan är tomma. Den
del av lokalerna som Lärande i dag nyttjar töms per 10 augusti. Ombyggnationen beräknas
vara klar i december 2015 varpå inflyttning kan ske.
Beslutsunderlag
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-17
Utskottet för samhällsutveckling, protokoll 2015-09-02, § 85
_______
På kommunstyrelsen föreslår Ulf Sjölinder (FP) att ärendet återremitteras för att utreda
alternativet att flytta verksamheterna till lediga lokaler i Tvets skola.
Bertil Olsson (S), Christer Hellekant (MP), Elsie-Marie Östling (S) och Inga Göransson (C)
bifaller utskottets förslag.
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet eller om
det ska avgöras idag, och finner att det ska avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Ulf Sjölinder (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringsprojekt Investering Ängås skola gamla tandläkarlokalen, med total
projektbudget på 2,5 miljoner 2015 inom beslutad investeringsram, och
att finansiering sker inom beslutad investeringsram 2015 med 1,9 miljoner från budgetposten
”oförutsett fastighet” samt omfördelning med 600 tkr från budgetposten ”mindre
investeringar för kommunstyrelsen”, och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras de
hyrande förvaltningsområdena, samt
att bevilja omgående startbesked för investeringen.
______
Skickas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2015:670
§ 237
Antagande av Biblioteksplan 2016-2019
Enligt bibliotekslagen ska landets kommuner anta en biblioteksplan för biblioteksverksamheterna. En arbetsgrupp, under ledning av bibliotekschefen har under våren arbetat
med att ta fram en ny biblioteksplan för kommunen.
Arbetet har planerats i samråd med utskottet för samhällsutveckling och arbetsgruppen har
haft avstämningsmöten med representanter från kommunens övriga förvaltningsområden.
Arbetsgruppen har efter avstämningsmöten och att inkomna synpunkter gjort justeringar i
texten. Ett slutligt förslag är därefter upprättats.
Den nya planen har presenterat för kommunchefens ledningsgrupp och utskottet för
samhällsutveckling.
Målet är att ta fram ett styrdokument för kommunens biblioteksverksamhet under perioden
2015-2019.
Biblioteksplanen antas en gång per mandatperiod och för att de politiker som ska anta
biblioteksplanen ska kunna följa arbetet med den, följer biblioteksplanen inte
mandatperioden utan är förskjuten ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-17
Biblioteksplan 2016-2019
Utskottet för samhällsutveckling, protokoll 2015-09-02, § 96
_______
På kommunstyrelsen föreslår Anders Arnell (M) och Inga Göransson (C) att utskottets
förslag bifalls.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Biblioteksplan för 2015-2019 för Orust kommun.
_______
Skickas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2015:1479
§ 238
Antagande av nytt reglemente för krisledningsnämnden
Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin
verksamhet genom att ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Syftet med att ha
en krisledningsnämnd är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär
händelse. Av den anledningen frångår fler och fler kommuner lösningen med att
kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd då den betraktas som svår att starta upp
snabbt.
Ur ett krisberedskapsperspektiv är en mer effektiv och flexibel lösning att inrätta en särskild
krisledningsnämnd med fem ledamöter samt fem ersättare, vilket medför en förenkling vid
inkallning och tjänstgöring samt även vid medverkan vid utbildningar och övning.
Krisledningsnämnden blir då en nämnd med ledamöter och ersättare valda av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-28
Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnd
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09, § 99
_______
Säkerhetsstrategen lämnar information i ärendet till kommunstyrelsen.
Bertil Olsson (S) och Kerstin Gadde (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att justera kommunstyrelsens reglemente så att kommunstyrelsen inte längre fullgör
uppgifterna som krisledningsnämnd genom att låta § 7 p2 utgå ur kommunstyrelsens
reglemente,
att fastställa reviderat reglemente för krisledningsnämnden och därmed upphäva
krisledningsnämndens reglemente KF 2005-02-17 § 7/05, §91/07,
att inrätta en särskild krisledningsnämnd med 5 ledamöter och 5 ersättare, samt
att utse ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden
______
Skickas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2015:1414, KS/2015:1415, KS/2015:333
§ 239
Åtgärder för ekonomi i balans - statusrapporter
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 §152, om åtgärder för att få ekonomin i balans 2015
och framåt. Kommunchefen fick då ett antal uppdrag där återrapportering ska ske till
kommunstyrelsen senast i samband med behandling av delårsrapporten per augusti 2015;
- Att omgående införa rutiner för prövning av återbesättning vid pensionsavgångar
och i samband med uppsägning av tillsvidareanställning på egen begäran
- Att ta fram förslag på hur personalkostnaderna kan minskas genom sänkta sjuktal
och heltidsprojektet
- Att ta fram förslag till en plan för att klara kommande platsbehov inom
äldreomsorgen samt stöd och omsorg
- Att ta fram beslutsunderlag för försäljning av kommunala fastigheter som antingen
kan minska driftskostnaderna alternativt låneskulden
- Att ta fram beslutsunderlag för hur en servitutslösning för sjöbodar, bryggor och
parkeringar kan se ut
- Att utreda förutsättningar för att få fjärrvärmeverksamhetens budget i balans
- Att vidta åtgärder för att kommunens årsresultat ska hamna i nivå med det
budgeterade resultatet för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunchefen tjänsteskrivelse 2015-09-02
Statusrapport 2015-09-02, om hur personalkostnader kan minskas
Statusrapport 2015-09-02, om plan om platsbehovet inom vård och omsorg respektive stöd
och omsorg
Statusrapport 2015-09-01, om fastighetsförsäljningar
Statusrapport 2015-08-31, om servitutslösningar
Statusrapport 2015-09-01, om fjärrvärmeverksamheten
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09 § 94
_______
Kommunchefen och övriga berörda chefer redogör för framtagna statusrapporter.
Anders Arnell (M) föreslår att statusrapporterna för kännedom ska överlämnas till
kommunfullmäktige i ärendet som rör delårsrapporten.
Ordföranden frågar på respektive att-sats om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Ordföranden ställer därefter fråga om kommunstyrelsen bifaller förslaget från Anders Arnell
(M), och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde omsorg i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut om en
avveckling av förmedling av pensionärslägenheter
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§ 239, forts.
att ge förvaltningsområde omsorg i uppdrag att tillsammans med förvaltningsområde
samhällsutveckling utreda möjligheterna att konvertera Strandvägen 4 till ett särskilt boende
att ge förvaltningsområde omsorg i uppdrag att tillsammans med förvaltningsområde
samhällsutveckling utreda möjligheterna att kunna använda pensionärslägenheterna på
Eklunden till andra behovsgrupper
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av
rådgivningsbyrå och att arbeta vidare med prospektframtagning för ett fastighetspaket
att ge kommunstyrelsens presidium samt kommunchefen i uppdrag att bilda styrgrupp för
projektet fastighetsförsäljning,
att i övrigt notera föreliggande statusrapporter till protokollet, samt
att statusrapporterna för kännedom ska överlämnas till kommunfullmäktige i ärendet som
rör delårsrapporten.
_______

Skickas till:
FO omsorg
FO samhällsutveckling
KS presidium
Kommunchef
Personalchef
Ekonomichef
Kommunfullmäktige
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KS/2015:1342
§ 240
Utökning av förskoleplatser i Varekil
Inom Orust kommun finns det idag i huvudsak en balans mellan antalet platser inom
förskolan och efterfrågan på platser. Däremot är det en obalans mellan förskolor på Orust
där det innevarande läsår ser ut att bli brist på platser inom Svanesund och Varekil. Redan
idag är kön lika stor som antalet platser som finns tillgängliga. Det kommer därmed inte att
finnas några tillgängliga platser i området efter januari månad. Inom övriga områden finns
tillgängliga platser som skulle kunna möta hela kommunens efterfrågan. Detta innebär dock
långa resor för föräldrar.
I Varekil finns idag en fristående modul som har använts till den nedlagda allergianpassade
verksamheten. Modulen är ännu ej avhämtad. Det är möjligt att förlänga avtalet för denna
modul och därmed skapa utrymme för att öka förskolan med cirka 12 platser. På detta sätt
skulle sydöstra kommundelen bättre kunna möta behovet av platser under första halvåret
2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-28
Utskottet för lärande, protokoll 2015-09-07, § 79
______
På kommunstyrelsen lämnar förvaltningen ett förslag till tydligare formulering av beslutet.
Christer Hellekant (MP), Alexander Hutter (S) och Inga Göransson (C) bifaller utskottets
förslag med ändring enligt redovisat förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag med ändring enligt
redovisat förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde Lärande i uppdrag att bedriva ytterligare en förskoleavdelning i
Varekil till en kostnad om 880 tkr under perioden januari – t o m juni 2016.
att finansiering sker genom omdisponering av medel avseende Bagarevägens förskola om
700 tkr inom den av Kommunfullmäktige beslutade budgetramen för lärande 2016 samt
genom bidrag från Skolverket om 180 tkr, samt
att lokalfrågan löses genom förlängning av hyresavtal för befintlig fristående modul.
______

Skickas till:
FO lärande
FO samhällsutveckling
Ekonomienheten
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KS/2015:689
§ 241
Finansrapport augusti 2015
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per augusti 2015 med
avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-01
Finansrapport augusti 2015
Arbetsutskottet 2015-09-09, § 96
______
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag, och finner frågan
med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapporten per augusti 2015
______

Skickas till:
Ekonomienheten
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KS/2015:1500
§ 242
Försäkringar 2016
Orust kommuns avtal beträffande kommun-, motorfordon-, olycksfalls-, samt
tjänstereseförsäkringsförsäkring löper ut per 2015-12-31, med option att förlänga avtalen
årsvis dock längst till 2017-12-31.
Kommunstyrelsen ska enligt försäkringspolicyn besluta om alla försäkringsupphandlingar.
Kommunens försäkringsmäklare, Willis AB, har lämnat rekommendation i frågan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Willis AB, daterad 2015-08-26
Tjänsteskrivelse 2015-08-27
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09 § 96
______
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag, och finner frågan
med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun accepterar erbjudande om förlängning för 2016 av olycksfalls-, kommun-,
samt tjänstereseförsäkring, samt
att upphandling avseende kommunens motorfordonförsäkring görs för kommande
försäkringsperiod på två år.
______

Skickas till:
Ekonomienheten

Orust kommun
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KS/2015:1578
§ 243
Samverkansavtal folkhälsoinsatser 2016-2019
Orust kommun bedriver sedan mitten av 1990-talet ett systematiskt folkhälsoarbete i
samarbete med Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Norra Bohuslän.
Formerna regleras i ett samarbetsavtal.
Nuvarande samarbetsavtal omfattar perioden 2012-2015.
Ett förslag till nytt samarbetsavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser för perioden
2016-2019 har inkommit.
Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal 2016-2019
Tjänsteskrivelse 2015-08-27
Folkhälsorådet protokoll 2015-06-05, § 22
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09, § 101
______
På kommunstyrelsen föreslår Bertil Olsson (S) att folkhälsorådets förslag till beslut bifalls.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen bifaller folkhälsorådets förslag, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Orust
kommun för perioden 2016-2019,
att uppdra till kommunchefen att jämte ordföranden teckna samarbetsavtal med Västra
Götalandsregionen, Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att förändra yrkesbenämningen på ansvarig tjänsteman till folkhälsostrateg i enlighet med
avtalets intentioner.
______

Skickas till:
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Folkhälsostrateg
Kommunchef
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningsområden
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KS/2015:80
§ 244
Remiss om Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och
Uddevalla
Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett
gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid
havet. Det är anledningen till att kommunerna i södra Bohuslän och tillsammans med
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har genomfört en ”Förstudie om
mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.
Målet med förstudien har varit att formulera förslag på hur ett framtida fördjupat samarbete
kring mellankommunal kustplanering kan utvecklas, med avseende på prioriterade
temaområden, organisering, finansiering, kopplingar till liknande processer på andra nivåer
samt samspelet med den maritima näringslivsutvecklingen.
Det förslag som läggs fram i den bifogade rapporten har växt fram i dialog med
kustkommuner och de övriga aktörer som deltagit. I korta drag innebär förslaget att en
gemensam strukturbild för kustzonen arbetas fram. Som ett stöd till strukturbildarbetet
föreslås tre arbetsgrupper inom planering, miljö och verksamheter som jobbar med
fördjupningar inom prioriterade teman. Kunskapsutbyte och förankring är av yttersta vikt
och sker kontinuerligt med berörda aktörer och politiska organ på lokal och regional nivå.
Kommunernas och andra aktörers tid och engagemang i arbetet är avgörande för att
samarbetet ska bli framgångsrikt, men även stöd i form av kontant finansiering kommer att
behövas. Projektledningen föreslås ligga vid GR och den politiska styrgruppen föreslås bli
styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad vid Göteborgsregionens kommunalförbund
med inkludering av politiska representanter från Orust och Uddevalla.
För att den färdiga rapporten skall kunna bli en verkningsfull utgångspunkt för ett fortsatt
arbete i det gemensamma kust- och havsområdet önskar GR att få berörda aktörers syn på
de framlagda förslagen. Rapporten har därför skickats ut på remiss till berörda myndigheter,
kommuner, organisationer m.fl. Yttrandet ska vara GR tillhanda senast den 9 oktober 2015.
Beslutsunderlag
GR remisshandling/förstudierapport, daterad 2015-06-23
Tjänsteskrivelse 2015-08-31
Förslag till yttrande, daterat 2015-09-09
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09, § 98
______
Kommunens miljöstrateg informerar kommunstyrelsen om remissens innehåll och om
förslaget till yttrande.
Under kommunstyrelsens överläggning framkommer förslag om ändringar i yttrandet på ett
par punkter.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan uppdra till presidiet att revidera föreliggande
förslag till yttrande enligt dagens diskussion, och därefter med godkännande överlämna
detsamma till GR som kommunens svar på remissen, och finner frågan med ja besvarad.
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§ 244, forts.
Ordföranden frågar därefter om ordföranden ska ges uppdraget att underteckna yttrandet,
och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att revidera föreliggande förslag till yttrande enligt dagens diskussion,
och därefter med godkännande överlämna detsamma till Göteborgsregionens
kommunalförbund som kommunens svar på remissen, samt
att uppdra till ordföranden att underteckna remissvaret.
______

Skickas till:
KS presidium
Miljöstrateg
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KS/2011:988
§ 245
Upphävande av tidigare beslut om flerbostadshus, Huseby 1:78
Hösten 2010 inkom en förfrågan om att få förvärva en flerbostadstomt, Huseby 1:78, för
byggnation av ett enbostadshus. Kommunstyrelsen tog, 2011-08-10 § 183, ett beslut om att
godkänna försäljning av flerbostadstomten för fastställt pris om 3 906 888 kronor under
förutsättning att ingen som stod före i tomtkön var villig att köpa tomten. Kommunstyrelsen
beslutade också att en planändring krävs så att tomten i framtiden inte ska kunna avstyckas.
Köpet genomfördes aldrig och nu har kommunens upphandlade fastighetsförmedlare fått
frågan från samma köpare igen om att köpa tomten för att bygga ett enbostadshus. Det finns
även en intressent som vill bygga i enlighet med plan d.v.s. ett tiotal parhus med lägenheter.
Kommunen har under 2015 låtit värdera tomten och fått ett värdeutlåtande på tomten om
4 900 000kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-25
Utskottet för samhällsutveckling, protokoll 2015-09-02, § 89
______
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva sitt beslut 2011-08-10 § 183 om att sälja flerbostadstomten, Huseby 1:78, för ett
fastställt pris om 3 906 888 kronor, samt
att upphäva sitt beslut 2011-08-10 § 183 om att en planändring krävs så att tomten i
framtiden inte ska kunna avstyckas.
______

Skickas till:
FO samhällsutveckling
Ekonomienheten
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KS/2015:1496
§ 246
Verksamhetsplan förvaltningsområde omsorg 2015-2019
Efter en motion (KS/2013:1 910) av dåvarande Ordföranden i Utskottet för Omsorg, Lotta
Husberg i Kommunfullmäktige har frågan om en Omsorgsplan för Orust kommun
diskuterats.
Tanken var att Omsorgsplanen skulle omfatta förvaltningsområde Omsorgs samtliga
verksamheter under en 10 års period. En sådan omsorgsplan som åsyftas är så omfattande
och bör innehålla även infrastrukturfrågor, bostäder, affärer med mera. Förvaltningsområde
Omsorg har inte de resurser som krävs för att genomföra ett sådant omfattande arbete.
Uppdraget att upprätta en Omsorgsplan för Orust kommun gick till politiken och
framtidsgruppen. Tanken var att de skulle ta kommunens tjänstemän, i olika professioner till
hjälp för att genomföra uppdraget.
För förvaltningsområde Omsorgs del väcktes ändå tanken att ta fram ett samlat dokument,
en verksamhetsplan som i huvudsak rör verksamheterna och utvecklingen inom Omsorgs
respektive lagområden. Lokala politiska mål och visioner saknas i detta dokument utan måste
läsas ur kommunens mål och budgetdokument. Förvaltningsområde omsorg och dess
arbetsledning kan däremot ha stor nytta av verksamhetsplanen, dels för att sprida innehållet
till samtlig personal, dels som information till nyanställda, medborgare samt politiker i
kommunen.
Förvaltningsområdeschefen samtalar kring komplexiteten av att skapa en omsorgsplan för en
tio-års period. Detta förslag till verksamhetsplan är ett styrdokument som är aktuellt för
verksamheterna under Förvaltningsområde omsorg under 2015 -2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-27
Utskottet för omsorg, protokoll 2015-09-08, § 76
______
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområdets förslag ”Förvaltningsområde Omsorgs verksamhetsplaner
2015-2019”
______

Skickas till:
FO omsorg

Orust kommun
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KS/2015:1511
§ 247
Nedsättning av platser inom förskolan
Idag får de flesta barn i behov av särskilt stöd sina behov tillgodosedda inom den ordinarie
verksamheten med ordinarie personalstyrka. I några fall räcker inte det stödet och då tilldelas
medel från den gemensamma resurspotten. Stödet består oftast av en resursperson som
anställs cirka 15 timmar i veckan och under en tidsbegränsad period, vanligtvis 3 månader i
taget. Utvärdering görs efter varje period.
För barn med mycket stora behov av anpassning finns resursavdelningen, Limpan, inom
Bagarevägens förskola. Där finns personal med speciell kompetens inom området men även
politiskt beslut att antalet barn endast är 14 jämfört med de 18 platser (i många fall 20 barn)
som finns inom ordinarie avdelningar. Vid ett antal tillfällen har föräldrar tackat nej till plats
på Limpan beroende på att de bor i andra delar av Orust och vill att deras barn ska finnas i
den omgivningen. I dagsläget finns barn med väldefinierade behov och som har erbjudits
plats på Limpan på tre av kommunens förskolor. Med nuvarande beslut om platser får ofta
några avdelningar på förskolan ta in fler barn för att kunna hålla barntalet nere runt de barn
som har extraordinära behov.
Skollagen kap 8:
Barngrupperna och miljön:
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen
även i övrigt erbjuds en god miljö.
Särskilt stöd:
9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd
som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt
framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd.
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.
För att på ett bättre sätt kunna möta de behov som finns och utifrån skollagens skrivningar
föreslås följande:
- Barn med särskilda behov får stöd inom barngruppen genom att i vissa fall få del av
extra personal med medel från den gemensamma budgetpotten. Fördelning sker som idag
genom att förskolecheferna gemensamt bedömer och fördelar medel.
- För barn som är utredda och bedöms behöva plats på Limpans resursavdelning
hänvisas i första hand dit.
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§ 247, forts.
- I de fall då föräldrar inte väljer Limpan utan önskar plats på annan förskola behöver
antalet barn på avdelningen minskas med 2 platser för att kunna möta barnets behov. Efter
utredning fattas beslut om detta av förvaltningsområdeschefen.
Genom att på detta sätt bevilja nedsättning av platser kommer antalet tillgängliga platser att
minska. I dagsläget rör det sig om två platser vardera i Svanesund, Tvet och Ellös. Om kö
uppstår i området kommer barn att hänvisas till de förskolor där plats finns. I dagsläget är
det framförallt inom Svanesund och Varekil som antalet tillgängliga platser är begränsat.
Nedsättning av platser ger möjlighet att söka medel från Skolverket med 30 000 kronor per
plats som minskar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-28
Utskottet för lärande, protokoll 2015-09-07, § 78
______
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att förskoleavdelningar som tar emot barn som efter särskild utredning bedöms vara i behov
av en anpassad miljö beviljas nedsättning med två platser, samt
att ett tillägg införs i delegeringsordningen där förvaltningsområdeschefen får beslutanderätt
om nedskrivning av antalet platser på grund av särskilda skäl.
______

Skickas till:
FO lärande
Ekonomienheten
Kanslichef
OKFS
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KS/2015:1481
§ 248
Antagande av Plan för Jämställdhet 2015-2017
Personalenheten har under en tioårs period sammankallat en jämställdhetsgrupp som arbetat
aktivt med jämställdhetsfrågor med representanter från olika verksamhetsområden.
Aktiviteter som bedrivits genom åren är föreläsningar, basutbildningar till personal,
framtagande av jämställdhetsplaner samt deltagande i Länsstyrelsens nätverk för
Jämställdhet.
En partssammansatt arbetsgrupp med representanter från fackliga organisationer samt
representanter för olika verksamhetsområden har arbetat fram förslag till Plan för
jämställdhet 2015-2017. Förslaget har varit ute på remiss i jämställdhetsgruppen,
kommunchefens ledningsgrupp samt central samverkansgrupp.
I budget 2015 med plan för 2016 och 2017 står uttalat under perspektivet verksamheter och
processer att kommunen ska vara en förebild i jämställdhet och mångfald.
Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta medvetet och aktivt och målinriktat
för att åstadkomma jämställdhet på arbetsplatsen. En arbetsplats med fler än 25 anställda ska
upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska förnyas vart tredje år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-27
Förslag till Plan för Jämställdhet 2015-2017
Arbetsutskottet, protokoll 2015-09-09, § 100
______
Personalchefen och representant ur arbetsgruppen informerar kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag, och finner frågan
med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till Plan för Jämställdhet 2015-2017, daterad 2015-05-20
______

Skickas till:
Personalchef
Samtliga förvaltningsområden

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:1668
§ 249
Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och
enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till
syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår
att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten
ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen
tillsynsansvar för de fristående förskolorna Orust Montessoriförskola i Henån, Orust
Waldorfförskola i Slussen och Förskolan Svanen i Varekil.
Förvaltningsområde Lärande har den 10/8 2015 genomfört en regelbunden tillsyn på Orust
Montessoriförskola. Inför och under besöket har ett omfattande material begärts in för att
kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades
ledning, personal och föräldrar. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.
Efter besöket har Förvaltningsområde Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget
tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att
granska är genomgångna.
Verksamheten vid Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-28
Utskottet för lärande, protokoll 2015-09-27, § 77
______
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust Montessoriförskola efter tillsyn bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
______
Skickas till:
FO lärande
Orust Montessoriförskola

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:76
§ 250
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall anmälas/redovisas
till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Kommunstyrelsens utskott
KSUS 2015-09-02 protokoll
KSUL 2015-09-07 protokoll
KSUO 2015-09-08 protokoll
KSAU 2015-09-09 protokoll
Ekonomi
Enligt förteckning 2015-09-17
Arrende
Enligt förteckning 2015-09-17
Skolskjuts/busskort
Enligt förteckning 2015-09-17
Serveringstillstånd
Enligt förteckning 2015-09-17
Parkeringstillstånd
Enligt förteckning 2015-09-17
_______
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:75
§ 251
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschefer och kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
_______
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KS/2015:49
§ 252
Ordföranden informerar
8-fjordar
Orust kommun är deltagare i ett nytt Leaderprojekt som heter 8-fjordar. Det är ett samarbete
mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv.
Projektet ska arbeta med frågor om hur vi kan förbättra miljön samtidigt som vi ökar
möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet. Åtgärderna ska ligga i linje med våra
nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.
Orust kommun ska utse en representant till projektets styrgrupp.
Kommunstyrelsen utser Hans Petterson (M) som kommunens representant i styrgruppen för
8-fjordar.
Yttrande till Fyrbodals kommunalförbund
Till protokollet noteras att arbetsgruppen som ska arbeta med remissvaret (ledamöterna i
KSAU) ska behandla frågorna i anslutning till nästa sammanträde med arbetsutskottet den
14 oktober.
Kostnad för kaffe/fika
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen beslutade att kostnaden för kaffe/fika till
styrelsen och övriga närvarande i samband med ordinarie sammanträden ska belasta
kommunstyrelsens konto.
_______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 253
Behandling av personärenden - Sekretess
Vid dagens sammanträde behandlas följande sekretessärenden:
-

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg, VOS/2015:17
Anmälan av delegationsbeslut, KS/2015:77
Anmälan av ordförandebeslut, KS/2015:79

Ett särskilt protokoll för dessa ärenden är upprättat.
_______
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