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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Börje Olsson, kanslichef
Ulrika Marklund, miljöstrateg § 223
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 224, 229
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 224-226, 229
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 224, 229-236
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 224, 229
Christer Hellekant § 229
Elisabet Persson, controller § 229, 231
Lars Amlin, upphandlingschef § 240-241
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare
Catarina Mellberg, ej tjänstgörande ersättare § 223-236
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Anders Wingård, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare § 223-227
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare § 223-244
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2013-09-11
KS/2013:1327

§ 223
Information om ny rapport om marint skräp från projekt Ren Kust i Bohuslän
Orust kommun ansvarar tillsammans med Öckerö kommun för södra delen i projekt
Ren Kust i Bohuslän. Inom projektet har en rapport tagits fram för att belysa
problematiken med marint skräp ur ett av många olika perspektiv.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-08-22 § 211 att notera informationen
och lägga densamma till handlingarna, samt att uppdra till miljöstrateg att föredra
ärendet för kommunstyrelsen.
Miljöstrateg informerar kommunstyrelsen. En politisk styrgrupp efterfrågas för
projektet.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:1505

§ 224
Förvaltningens information
Kommunchef, respektive förvaltningsområdeschef för omsorg, lärande och
samhällsutveckling samt chef för miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor från respektive verksamhetsområde.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:1369
§ 225
Inrättande av tjänst - Utvecklingschef, förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om planerad förändring av
ledningsorganisationen inom Lärande.
I nuvarande organisation finns en tjänst som skolchef för grundskola. Från och med
2013-10-14 kommer tjänsten att vara vakant. Tjänsterna skolchef för grundskola och
skolchef för förskola tillkom i samband med inrättande av tre kommunchefer tillika
verksamhetschefer. Eftersom organisationsmodellen med tre kommunchefer
upphörde under våren 2012, behöver nuvarande organisation inom Förvaltningsområde Lärande göras om, så att förvaltningsområdeschefen tar över rollen som
”skolchef” och därmed har personalansvaret för alla chefer i lärandes organisation.
Inom Förvaltningsområde Lärande finns ett omfattande arbete med uppföljning av
resultat, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna följer till stor del
den statliga styrningen och krav på kvalitetsarbete men inrymmer även kommunens
mål och prioriteringar. Tidigare låg dessa arbetsuppgifter på de båda skolcheferna.
Genom anställning av en utvecklingschef kommer ansvar och arbetsuppgifter för
hela Förvaltningsområde Lärande att hamna på samma person. Förändringen beräknas ge en kostnadsminskning på cirka 200 tkr per år.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att inrätta tjänsten som Utvecklingschef vid Förvaltningsområde Lärande, samt
att föreslagen förändring gäller från och med 2013-10-14.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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LVS/2013:1

§ 226
Anmälan om kränkande behandling
Skolchef Helena H.Kronberg 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.
I juni månad inkom 10 rapporter om anmälan om kränkande behandling från
Varekils skola. Rapporterna är upprättade under perioden januari-juni men
missförstånd hade uppstått kring rutinen om anmälan centralt till Förvaltningsområde Lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KS/2012:1623

§ 227
Information om SOLTAK AB
Projektledare för SOLTAK AB informerar om projektet, pågående förstudier,
tidplan och bolagsbildning. Soltak AB är ett samverkansprojekt mellan kommunerna
Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv samt Öckerö.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
KS/2012:1623
§ 228
Beviljande av medel för projektledare och förstudier - Soltak AB
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-28 § 103 att Orust kommun går in som
delägare i aktiebolaget SOLTAK AB, och att Orust kommun förvärvar aktier till ett
nominellt värde om 100 kronor/aktie; medel till ändamålet ur likvida medel, och att
godkänna förslag till bolagsordning, daterad 2012-05-11, för SOLTAK AB, samt att
godkänna förslag till ägardirektiv för SOLTAK AB av samma datum.
Vidare beslutade kommunfullmäktige 2013-06-27 § 107 att godkänna föreslagen
ändring i bolagsordningen för Soltak AB daterad 2013-04-18, och att anta föreslagen
i ändring i ägardirektivet för Soltak AB daterat 2013-04-18, och 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.
Under 2013 har förstudier startats inom Soltak gällande områdena IT-drift,
ekonomiadministration, löneadministration och inköp/upphandling. Detta genom ett
upphandlat konsultföretag. Slutredovisning av förstudierna beräknas ske i
oktober/november 2013. Även en förstudie kring fordonsadministration pågår.
En projektledare för Soltak placerad i Kungälvs kommun är anställd från 2013-05-05
till och med 2014-10-30. För 2013 beräknas kostnaden för projektledare och
förstudier uppgå till maximalt 300 tkr per kommun.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-04.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel för projektledare och förstudier inom Soltak AB, samt
att för ändamålet anvisa 300 tkr, medel att utgå av kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2013.
__________
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Exp:
Samtliga utskott
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2013:509
§ 229
Uppföljning per juli och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns dokument kallat Orust kommun – Kortprognos per 31 juli 2013
daterat 2013-08-20.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få
budget i balans 2013, samt
att godkänna Uppföljning per juli och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
Hans Stevander föreslår som tilläggsyrkande till utskottets förslag följande att-sats;
att med målsättningen att ta bort AVA-turerna (Allmän visstidsanställning) uppdra
till utskottet för omsorg att till nästa kommunstyrelsesammanträde den 9 oktober
återkomma med utredning kring borttagande av AVA-turerna och hur detta ska
organiseras.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att, till nästa arbetsutskott den 26 september,
återkomma med förslag på åtgärder för att få budget i balans 2013, och
att godkänna Uppföljning per juli och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013, samt
att med målsättningen att ta bort AVA-turerna (Allmän visstidsanställning) uppdra
till utskottet för omsorg att, till nästa kommunstyrelsesammanträde den 9 oktober,
återkomma med utredning kring borttagande av AVA-turerna och hur detta ska
organiseras.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:892
§ 230
Kvartal 2 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 enligt bilagd information i förvaltningsområdets skrivelse.
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)
x) 1 ansökan har återtagits.

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
0
8
3

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
0
x)
0

Kvartalsrapporten har, enligt förvaltningens skrivelse 12 augusti 2013, skickats till
Socialstyrelsen och kommunens revisor 29 juli 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 kvartal 2 2013 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2013 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f § SoL och 28 fg LSS).
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2013-09-11

Exp:
Förvaltningsområde omsorg
Ekonomienheten
KS/2012:2511
§ 231
Handikappomsorgen - Budget 2014 och hyressättning i ny gruppbostad i
Svanesund
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 312
att blockförhyra fastigheten 2:2 med adress Kaprifolvägen 1 för verksamhet enligt
9 § p 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
att uppdra åt Verksamheten för Samhällsutveckling/tekniska enheten för att få
förslag på modell, som kan användas i hyressättningen av enskilda lägenheter i
gruppbostad på Kaprifolvägen 1, Svanesund 2:3
att Kommunstyrelsen beslutar därefter om modell för hyressättning respektive beslut
om nivån för maximal hyra för enskilda hyresgäster och därmed även beslut om nivå
för kommunal subvention av enskilds lägenhetshyra i fastigheten Svanesund 2:2 med
adress Kaprifolvägen 1
att avsätta budgetmedel för hyreskostnader, 978 tkr, för gruppbostad Svanesund 2:2
Kaprifolvägen 1 från och med 2013.
Gruppbostaden med adress Kaprifolvägen 1 i Svanesund kommer att invigas
innevarande månad och hyresgäster kommer att bo där från och med september
månad 2013. Handikappomsorgen saknar beslut angående modell för hyressättning
och saknar även beslut om maximal hyra för enskilda hyresgäster liksom beslut om
nivå för kommunal subvention av enskilds lägenhetshyra.
Dagens datum har förvaltningsområdets ekonom meddelat, att han fått besked av
kommunens controller, att planerad höjning av budgetram på 1 mkr för
hyressubvention för 2014 inte kommer att tillföras budget och att höjningen
inskränker sig till 667 tkr, som utgör innevarande års ramhöjning.
Mot bakgrund av ovanstående kommer Handikappomsorgen att teckna
hyreskontrakt med enskilda hyresgäster, som innebär en hyra på 6 200 kr per månad,
vilket motsvarar maximal hyra enligt vad hyresgäst kan söka särskilt bostadstillägg för
hos Försäkringskassan för år 2013.
Handikappomsorgens modell är enligt följande;
Lgh 1-3, 53 kvm. Hyra 9 597 kr/månad. Varmhyra. Exklusive el, exklusive moms.
Lgh 4-6, 59 kvm. Hyra 10 684 kr/månad. Varmhyra. Exklusive el, exklusive moms.
Till enskild hyresgäst beskrivs hyran enligt följande;
Hyra 9 597 kr/månad. Kommunal subvention 3 397 kr/månad. Hyra 6 200
kr/månad
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Hyra 10 684 kr/månad. Kommunal subvention 4 484 kr/månad. Hyra 6 200
kr/månad
Handikappomsorgen saknar, enligt förvaltningsområdets skrivelse 20 augusti 2013
modell för hyressättning. Hyressättning och hyresförändringar kan inte relateras till
annat än nivån på Försäkringskassans särskilda bostadstillägg. Enskilda hyresgäster
har samma hyra oavsett lägenhetsstorlek.
Handikappomsorgens lokalkostnader innefattar dels subventioner av enskildas hyror
dels kostnader för gemensam lokal i gruppbostaden med 49 097 kr/månad, vilket
innebär en årskostnad motsvarande 872 880 kronor under 2013. Hyresavtalet med
Orustbostäder, som i skrivande stund inte är klart, innehåller önskemål om ett fast
index årligen på 2,5% från och med 1 januari 2015. Om en prisökning sker 2014-01-01
motsvarande föreslaget index blir Handikappomsorgens lokalkostnad under 2014
894 702 kr, vilket innebär att 227 702 kr inte är finansierade i budgetramen för 2014 så
som beslutats, vilket torde innebära anpassning av verksamhet.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-08-20.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att delge Kommunstyrelsen ovan redovisade effekter.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att hänvisa till kommunstyrelsens beslut 2012-12-05 § 312.
Sven Olsson deltar inte i beslutet.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2012:2511
§ 232
Avtal om blockförhyrning av Svanesund 2:2 med adress Kaprifolvägen 1
Stiftelsen Orustbostäder har lämnat förslag på avtal gällande blockuthyrning av
fastigheten Svanesund 2:2 med adress Kaprifolvägen 1, 472 32 Svanesund i Orust
kommun. Hyrestiden löper från och med 1 augusti 2013 till och med 31 juli 2023.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt förvaltningsområdeschef att teckna avtal med Stiftelsen Orustbostäder
om blockförhyrning av fastigheten Svanesund 2:2 med adress Kaprifolvägen 1, 472
32 Svanesund enligt upprättat avtalsförslag.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sven Olsson deltar inte i beslutet.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:1001
§ 233
Genomförande av handlingsplan för "Det goda livet för sjuka äldre i Västra
Götaland" - Aktivitetsplan Närsjukvårdsgruppen Orust
Sveriges Kommuner och Landsting och Regeringen ingick 2012 en
överenskommelse (S2012)8765/FST) om at fortsätta satsningen på utveckling av
vård och omsorg för sjuka äldre.
Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen behandlade, vid möte i
juni 2012, handlingsplan "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland - Regional
handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre". Samtidigt
beslutades också att översända handlingsplanen för synpunkter till de fem
vårdsamverkansgrupperna och uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att
återkomma till utskottet med förslag till genomförandeplan. Efter inhämtande av
synpunkter från vårdsamverkansgrupperna under sommaren/hösten 2012 arbetades
tillämpliga delar in i regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest
sjuka äldre, som sedan utkom i en reviderad version.
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade den 10 oktober 2012 att godkänna
inriktningen i handlingsplanen och Regionkansliet tog därefter fram en
genomförandeplan utifrån de beskrivna insatsområdena i handlingsplanen enligt
bilaga 1 och 2 i förvaltningsområdets skrivelse.
Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust har haft gemensamma möten sedan hösten
2012 och under våren 2013 i syfte att ta fram aktivitetsplan för respektive kommun
som utgår från Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsplan 2012 - 2015. Orust har
representerats av förvaltningsområdeschefen för omsorg, verksamhetschefen för
vård och omsorg och medicinskt ansvarig sjuksköterska. På politisk nivå för en
sammanhållen vård mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
"Politiska samrådet VGR-Västkom" (SRO).
Aktivitetsplanen beskriver arbetet med mätbara mål/områden, som skall arbetas
vidare på, nuläge och aktivitet(er) kopplat till mål samt uppföljning hur
måluppfyllelsen skall mätas och vem som följer upp vad och när, enligt bilaga 3 i
förvaltningsområdets skrivelse med hänvisning till Regionstyrelsens beslut
2013-03-26 bilaga 4.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Forsberg, verksamhetschef för vård och
omsorg Solveig Eldenholm, förvaltningsområdeschef för omsorg Anders Asklund
och Lena Mossberg, projektledare i Fyrbodal informerade Kommunstyrelsen 201306-12 § 155 om kommunens hälso- och sjukvårdsansvar för de mest sjuka äldre
bland annat om verksamhetsplanen 2012-2015, den regionala handlingsplan 20122014, prestationsersättning till insatser för äldre samt den beslutade aktivitetsplanen
för Orust kommun, som närsjukvårdsgruppen har tagit fram enligt Regionstyrelsens
beslut.
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Kommunstyrelsen bör, enligt förvaltningsområdets skrivelse 1 augusti 2013, ta beslut
om "Aktivitetsplan Närsjukvårdsgruppen Orust" daterad 2013-03-04, som omfattas
av vilka krav som finns och åtgärder som kommunen skall vidta för att bedriva en
god hälso- och sjukvård för sjuka äldre.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun arbetar vidare med mål/områden enligt "Aktivitetsplan
Närsjukvårdsgruppen Orust" daterad 2013-03-04 gällande Kommunstyrelsens hälsooch sjukvårdsansvar för sjuka äldre.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:1314
§ 234
Information om Beställarbokslut 2012 och Mål och Inriktning 2014-2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
Regionfullmäktige antog den 5 april "Vision Västra Götaland - Det goda livet" som
grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Ett central inslag i visionen är
en god hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän har antagit ett mål- och
inriktningsdokument med utgångspunkt i visionen och med hänsyn tagen till
regionfullmäktiges budget.
Hälso- och sjukvårdsnämndens roll är att vara befolkningsföreträdare och beställare
av hälso- och sjukvård. Mål och inriktning är utgångspunkten för planering av
beställningsarbetet och för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och
andra huvudmän.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har formulerat ett antal övergripande mål som alla på
olika sätt ska leda till att nämndens vision uppnås. Mål och Inriktning 2014-2016 för
hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän ska leda till att bestämda mål
uppfylls. Varje år kommer uppföljning och nödvändiga aktualiseringar av mål att
göras.
Målen konkretiseras ytterligare genom att det finns framtagna delmål där så är
möjligt. Ett av delmålen gäller "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland" och
den aktivitetsplan för Orust kommun som Regionstyrelsen tog beslut på i mars 2013.
Förtroendevalda politiker är företrädare för befolkningen. Det betyder att målen
främst inriktats för invånarna. Samtidigt är politikerna även högsta beslutfattare för
den kommunala hälso- och sjukvård som drivs eller finansieras av offentliga resurser.
Det betyder att det även är relevant att ange verksamhetsmässiga mål på
övergripande nivå.
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 5 augusti 2013 följs Hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet och resultat upp löpande under året. Den slutliga
uppföljningen av nämndens mål och avtal redovisas årligen i beställarbokslutet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har översänt för kännedom och information
Beställarbokslut för år 2012 och Mål och Inriktning för åren 2014-2016.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun följer den Mål och Inriktning 2014-2016 som Hälso- och
sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän har beslutat om, samt
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att informationen läggs till handlingarna.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:82
§ 235
Internkontroll av underlag för utbetalningar i individ- och familjeomsorgen Försörjningsstöd 2013-01-01 - 2013-06-30
Sociala omsorgsnämndens beslutade 2003-12-16 § 154 att fastställda rutin för
Internkontroll av underlag för utbetalningar enligt förvaltningens skrivelse 4
december 2004, att rutinen träder i kraft 1 januari 2004 samt nämnden skall få en
återrapportering var sjätte månad.
Verksamhetschefen skriver varje vecka på attestlistor gällande samtliga utbetalningar
inom individ- och familjeomsorgen.
Under en månad väljer verksamhetschefen ut minst 3 ärenden för granskning.
Granskningen sker genom att verksamhetschefen går igenom ärendena och
kontrollerar att utbetalningarna är godkända av behörig person samt överensstämmer
med utbetalningsunderlaget i akten. Granskningen verifieras med datum och en
signatur i akten.
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen redovisar, enligt förteckning 12
augusti 2013, granskning av ärenden för januari-juni 2013 enligt rutin för
internkontroll. Redovisningen är prövad enligt offentlighets- och sekretesslagen (26
kap. 1 §).
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen gällande granskning av ärenden januari - juni 2013 enligt
rutin för internkontroll av underlag för utbetalningar av försörjningsstöd som
förtecknats i Utskottet för omsorgs protokoll 27 augusti 2013.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2013:237

§ 236
Återbetalning av medel för Omvårdnadslyftet 2012
Förvaltningsområde omsorg sökte och beviljades statsbidrag för Omvårdnadslyftet
2012.
Omvårdnadslyftet är en flerårig satsning för att höja kompetensen av baspersonal
inom äldreomsorgen.
Under 2011 var det inte möjligt för den Kommunala vuxenutbildningen att anordna
utbildningen på grund av den nya skollagen (2010:800) som trädde från den 1 juli
2011. För vuxenutbildningen tillämpades lagen först från 1 juli 2012 och i direktiven
för statsbidraget är det den nya skollagen som omvårdnadslyftet omfattades utav.
Den nya skollagen krävde ett omfattande förberedelsearbete för vuxenutbildningen
vilket innebar att det inte var möjligt att starta en utbildning särskilt riktad till
baspersonal inom vård- och omsorg höstterminen 2012. Däremot startades en
utbildning vårterminen 2013 som finansierades med stöd av 2013 års medel.
Enligt förvaltningens skrivelse 31 juli 2013 återbetalas de medel som inte nyttjats
615 382 kronor till Socialstyrelsen den 5 juli 2013.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:721
§ 237
Motion om personalpolitiskt program och arbetsgivarpolitiskt program
Lotta Husberg, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2013-04-08
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram
personalpolitiskt resp. arbetsgivarpolitiskt program.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 201307-05.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett
Personalpolitiskt program för Orust kommun.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1364
§ 238
Investering - Ängsviken pelletspanna
Ängsvikens äldreboende har i dagsläget oljepannor för uppvärmning och varmvatten
till fastigheten. Fastigheten har höga driftkostnader och hög energiförbrukning på
grund av driften med eldningsolja och dålig verkningsgrad på pannorna.
Arbetet med hållbar utveckling och kretsloppstänkande mot målet att minska
beroendet av fossil energi och att minska koldioxidutsläppen pågår kontinuerligt och
investeringen avser att ersätta oljepannorna med en ny fastbränslepanna.
Byggnation av en ny pelletspanna med tillhörande silo innebär en stor energi- och
miljöbesparing och en koldioxidreducering med 189 ton/år.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Ängsviken pelletspanna – med 2 700 tkr,
medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:182
§ 239
Antagande av bestämmelser vid försäljning av industritomter
Kommunfullmäktige beslutade 1989-03-30 § 31 att anta bestämmelser för tomt- och
småhusköer, dels bestämmelser för bostadsrättsköer daterade 1989-01-09 samt att
bestämmelserna gäller fr.o.m. 1989-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 1990-11-15 § 165 att fastställa handpenningen vid
försäljning av bostadsbyggnadstomt till 10 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 15 att avsluta tomt- och småhusköer
samt bostadsrättskön, fr.o.m. 2013-03-01, och att i fortsättningen sälja obebyggda
kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter (t.ex. gårdar) via mäklare som
upphandlas vart tredje år.
Med utgångspunkt från beslutet i kommunfullmäktige 2013-02-28 § 15 behöver
gällande bestämmelser upphävas och nya antas samt storleken av summan för
handpenning bestämmas.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 29 att upphäva sina beslut 1989-03-30 §
31 samt 1990-11-15 § 165, och att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och
industritomter, daterade 2013-01-25, med följande ändring i bestämmelserna; att
kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6, samt
att fastställa handpenning vid försäljning av kommunala småhus- och industritomter
till 10 % av köpesumman.
Efter kontakt med nyligen upphandlad mäklare, Fastighetsbyrån i Grebbestad,
framkom att de bestämmelser som beslutats om inte går att använda när man säljer
till öppna marknaden.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-30 § 85 att upphäva sitt beslut 2013-03-21 §
29 andra att-satsen rörande antagande av bestämmelser vid försäljning av småhusoch industritomter, daterade 2013-01-25, med följande ändring i bestämmelserna; att
kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr 6, och
att upphäva sitt beslut 2013-03-21 § 29 tredje att-satsen rörande fastställelse om
handpenning vid försäljning av kommunala fastigheter, småhus- och industritomter
till 10 % av köpesumman, och att återremittera att-sats 3, och att besluta att
bestämmelser, daterade 2013-01-25, fortsättningsvis endast skall gälla vid försäljning
av industritomter med följande ändring i bestämmelserna; att kommunstyrelsen
beslutar i stället för kommunfullmäktige i punkt 6 i bestämmelserna, och att tillämpa
sedvanliga villkor i samband med försäljning av tomter för bostadsändamål till öppna
marknaden.
Med utgångspunkt från att tomtkön för industrimark inte är avslutat och beslutet i
kommunfullmäktige 2013-05-30 § 85 behöver nya bestämmelser vid försäljning av
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industritomter samt fastställande av storleken av summan för handpenning
bestämmas.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 135 att återremittera ärendet för
övervägande av en ändring i bestämmelserna, punkt 1, om underskrift från köparen
om mottagna handlingar vad avser detaljplan och planbestämmelser.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-02.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att köparen ska innan tecknande av köpekontrakt kvittera att denne tagit del av
gällande detaljplan och planbestämmelser för aktuellt område, och
att när köpekontrakt tecknats betalas en handpenning om 10 % av tomtpriset, och
att kompletta bygglovshandlingar, som följer gällande detaljplan, skall inlämnas till
miljö- och byggnadsförvaltningen inom 8 månader efter köpekontraktet
undertecknats, och
att resterande köpeskilling skall betalas när byggnation är påbörjad. Påbörjad
byggnation är gjuten bottenplatta eller motsvarande grundläggning, som godkänns av
kommunen. Byggnation ska vara påbörjad senast 18 månader från köpekontraktets
undertecknande, och
att om byggnation inte påbörjas inom 18 månader återtas tomten. Vid återgång av
köpet förbehåller sig kommunen rätten att behålla handpenningen som skadestånd,
samt
att förlängning kan endast sökas om särskilda skäl finns. Beslut om förlängning fattas
av kommunstyrelsen.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Upphandlingsenheten
Kommunchef
KS/2013:1416
§ 240
Antagande av upphandlingspolicy samt bestämmelser för inköp/avrop för
Orust kommun
Eftersom all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader som kommunen
effektuerar omfattas av strikt lagstiftning gäller det att kommunen själv har tagit fram
policy och riktlinjer för detta. En upphandlingspolicy har tagits fram helt i enlighet
med gällande lagstiftning, där vi försökt att likväl öppna dörren för mindre och
medelstora företag att kunna vara med i kommande upphandlingar, utan att för den
delen komma i konflikt med upphandlingslagstiftningarna. För att
upphandlingspolicyn skall få rätt tyngd i organisationen är det därför mycket lämpligt
att denna antas av kommunfullmäktige, som högsta beslutande instans.
För att fler skall kunna förstå och inte göra fel har även bestämmelser för
inköp/avrop tagits fram, och detta dokument kan även ses som ett uppslagsverk för
de som är beställare. Denna del innefattar även ett avsnitt om beställare/avropare
och ambitionen är att dessa skall få en utbildning i regelverken inkl. avtalslagen och
inte minst hur man tolkar avtalen. Genom en sådan utbildning får vi beställare med
hög kompetens och kommunens anseende ökar hos våra leverantörer. Utbildningen
kommer även att kopplas samman med fakturagranskning och attester så att alla
förstår helheten.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-08-05 och förslag till Upphandlingspolicy för Orust kommun samt
förslag till Bestämmelser inköp/avrop för Orust kommun daterade 2013-02-21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta regelverket Bestämmelser inköp/avrop för Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Upphandlingspolicy för Orust kommun.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Upphandlingsenheten
Kommunchef
KS/2013:1421
§ 241
Antagande av försäkringspolicy för Orust kommun
Vilket försäkringsskydd kommunen skall ha, samt ett ställningstagande till vilka risker
kommunen själv skall bära i form av självrisk m.m., är en bedömning som bör ligga
på kommunstyrelsens nivå.
Som det ser ut idag finns det ingen policy för detta och det verkar även som
tjänstemän av tradition gör bedömningen avseende försäkringsomfattningen och
självrisknivåerna, med risk för att det kan bli olika bedömningar. Med hänsyn tagen
till det stora kapital som Orust kommun i sin helhet sitter på i form av
fastighetsbestånd, fordon, båtar m.m. torde det vara mycket viktigt att man tar ett
gemensamt grepp i denna sakfråga för kommunen som helhet. En annan viktig
faktor som också bör beaktas i detta sammanhang är det faktum att antalet
försäkringsgivare, som kan och vill försäkra kommuner är få till antalet, vilket medför
att då är det än mer viktigt att det finns en helhetssyn, samt ett aktivt
riskhanteringsarbete som bedrivs utifrån försäkringsgivarnas villkor.
Det är därför det behövs ett policydokument för helheten och att framtida
förfrågningsunderlag i kommande upphandlingar skall stämmas av med
kommunstyrelsen avseende försäkringsskyddets omfattning och vilka självrisknivåer
som kan accepteras. När anbuden sedan inkommit och utvärderingen är klar skall
resultatet av upphandlingen beslutas av kommunstyrelsen utifrån de krav och
utvärderingskriterier man fastställt tidigare.
Som underlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 201308-05 samt förslag till Försäkringspolicy för Orust kommun daterad 2013-02-13.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta försäkringspolicy för Orust kommun, och
att i policyn angivna försäkringsnivåer gäller som miniminivåer för Orust kommun,
samt
att alla försäkringar i Orust kommun uppfyller kommunstyrelsens krav ska bevakas
fortlöpande av upphandlingsavdelningen, som också administrerar
försäkringsskyddet och skaderegleringen.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26

2013-09-11

Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1414
§ 242
Investering - Tankbil för räddningstjänsten 2013
Räddningstjänsten förfogar sedan 2002 över ett fordon av årsmodell 1990, utrustad
med en 12 m3 vattentank. Fordonet inköptes begagnat av räddningstjänsten och
tekniska enheten (VA) gemensamt enligt ett inbördes avtal.
Räddningstjänsten förfogar i övrigt över fordonet och svarar för service, underhåll
och driftskostnader. Vid senaste besiktningen (2012) påvisades bland andra brister
även stor rostpåverkan på fordonets bärande konstruktion, vilket gör att fordonet
måste ersättas. En investering på 500 tkr är planerad i kommunens
investeringsbudget för 2014.
Syftet är att fordonet skall utgöra en säkerhetsresurs för att säkerställa
vattendistribution inom kommunens vattennät, samt för att uppfylla de krav som
ställs avseende brandvattenförsörjning enligt VAV P76.
För räddningstjänsten utgör fordonet en viktig resurs för att säkerställa tillgången på
kontinuerlig brandvattenförsörjning enligt Lag om Skydd mot olyckor, men även vid
andra nödlägen som ställer krav på vattenförsörjning, bland annat vid längre perioder
av torr väderlek.
I linje med räddningstjänstens arbete med en kostnadseffektiv resursanvändning har
tankarna på ett flexibelt utvecklat lastväxlarsystem växt sig allt starkare. Redan under
1990-talet fanns tankar på ett sådant system vid inköp av en tankbil till Henån, men
dessa fullföljdes tyvärr aldrig. Med ett utvecklat system med lastväxlarflak för olika
specialutrustningar kan framtida kostnader vid ny- och reinvesteringar hållas på en
rimlig nivå. Detta har redan tillämpats genom utnyttjande av mindre släp för bland
annat rökskydd, losstagningsutrustning, restvärde och skogsbrandssläckning.
Målsättningen med arbetet att undersöka marknaden avseende fordon utrustad med
lastväxlare (krokbilar) har varit att ge räddningstjänsten ett modernt flexibelt fordon
utrustat med bland annat normalhytt, automatisk växellåda och styrbar boggi för
bättre framkomlighet. Detta är viktigt ur kostnadssynpunkt, men även med tanke på
deltidspersonalens relativt begränsade möjligheter att få rutin på fordonet.
Räddningstjänsten har funnit ett objekt som med råge fyller den tänkta
kravspecifikationen.
För framtiden gäller också att en övergång till mindre insatsfordon för den
utryckande styrkan med krav på enbart B körkort kommer att krävas och även där
utgör det nya fordonet en viktig basresurs.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Tankbil för räddningstjänsten 2013 på 500
tkr, medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, och
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att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bo Andersson och Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Tankbil för räddningstjänsten 2013 på 500
tkr, medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:242
§ 243
Antagande av Avsiktsförklaring gällande samverkan om gymnasiestudier
inom Fyrbodal samt upphävande av gymnasieavtal
Kommunerna i Fyrbodal har under ett antal år haft en formaliserad samverkan kring
gymnasieskolan i regionen under rubriken Fyrbodals Gymnasieskola. Den samverkan
startade innan nuvarande kommunalförbund bildades. Åtta kommuner inom
Fyrbodal, den s.k. V8-gruppen, har en fördjupad samverkan kring förskola och
grundskola som bland annat omfattar kompetensutveckling och kvalitetsutveckling.
Det finns inom Fyrbodals kommunalförbund en uttalad vilja att utvidga samverkan
till utbildningsområdet i stort, det vill säga alla utbildningsformer för alla åldrar, som
ska omfatta samtliga medlemskommuner.
En arbetsgrupp bestående av förvaltningschefer inom utbildningsområdet från ett
antal kommuner, har gemensamt arbetat fram ett förslag till avsiktsförklaring för att
stärka samverkan inom utbildningsområdet. Arbetet har förankrats dels hos
Beredningen Utbildning, dels hos hela gruppen av förvaltningschefer inom
utbildning och dels hos nätverksgruppen för ordföranden i kommunernas
utbildningsnämnd eller motsvarande.
Syftet med den samverkan, som beskrivs i Avsiktsförklaringen, är att regionens
invånare ska erbjudas utbildning av så god kvalitet som möjligt så att regionala
målsättningar inom utbildningsområdet kan nås. Detta ska ske genom att
kommunerna lär tillsammans av varandra. Den gemensamma utgångspunkten är att
samverka inom områden där samverkan ger fördelar jämfört med att varje enskild
kommun löser uppgiften själv.
Samarbetet utgår från nationella målsättningar och krav och syftar till att tillsammans
ständigt arbeta för att höja kvalitet, förbättra resultat och underlätta elevernas och
vårdnadshavares studieval. Det sker genom ett öppet förhållningssätt och en vilja att
lära av varandra. Beroende på kommunernas förutsättningar kan intresse och
utvecklingsbehov variera. Förbundet ska stödja kommunerna i skapandet av olika
kluster för samarbete i angelägna frågor. Det gemensamma samverkansarbetet leder
sedan till att erfarenheter från dessa samarbeten sprids i hela området. En struktur
för mötesplatser och olika fora för information och dialog ska utarbetas.
Samverkansområden kan utifrån upprättat förslag till avsiktsförklaring bland annat
innefatta följande:
• benchmarking, kostnads- och kvalitetsnyckeltal samt processbenchmarking
• kompetensutvecklingsinsatser för personal
• nätverksarbete på lednings-, administrations- och pedagognivå
• kvalitetsuppföljning genom gemensamma enkäter/utvärderingsmodeller
• utveckla flexibla IT-baserade pedagogiska metoder
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Avsiktsförklaringen behandlades vid arbetsutskottet för Direktionen för Fyrbodals
kommunförbunds sammanträde 17 januari 2013. Arbetsutskottet beslutade att
remittera förslaget till Avsiktsförklaring till kommunerna för yttrande. Synpunkter på
förslaget skulle vara kommunalförbundet tillhanda senast 2013-04-10.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-04 § 20, att föreslå Kommunstyrelsen
besluta att godkänna upprättat förslag till Avsiktsförklaring om samverkan inom
utbildningsområdet.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Sedan 2004 har
samverkan kring gymnasieskolan mellan kommunerna i Fyrbodal utgått från ett
gemensamt avtal, kallat samverkansavtal. I relation till skollagens krav på vad ett
samverkansavtal är och vad det ska reglera finns oklarheter i det gemensamma
avtalet. Av den anledningen kommer nuvarande samverkansavtal till stora delar
upphöra att gälla. Istället kommer en avsiktsförklaring ligga till grund för samverkan
kring kvalitetsfrågor inom Fyrbodal.
Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet har varit ute i
medlemskommunerna på remiss och det slutgiltiga dokumentet har godkänts av
Beredningen Utbildning.
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade 2013-06-13 att rekommendera berörda kommuner att säga upp nuvarande avtal gällande samverkan inom
gymnasieområdet per den 30 september 2013 (detta gäller inte det avtal som reglerar
den gemensamma antagningsverksamheten) och att anta Avsiktsförklaring avseende
samverkan inom utbildningsområdet med start den 1 oktober 2013.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh föreslår utskottet för lärande besluta att
föreslå Kommunstyrelsen besluta
att från och med 2013-09-30 säga upp ”Avtal om samverkan inom gymnasieskolan m
m” daterat 2006-01-01, utom i den del som reglerar antagningsverksamheten, samt
att anta ”Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet mellan
medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund” med start den 2013-10-01.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att från och med 2013-09-30 säga upp ”Avtal om samverkan inom gymnasieskolan m
m” daterat 2006-01-01, utom i den del som reglerar antagningsverksamheten, samt
att anta ”Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet mellan
medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund” med start den 2013-10-01.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2013-09-30 säga upp ”Avtal om samverkan inom gymnasieskolan
m.m.” daterat 2006-01-01, utom i den del som reglerar antagningsverksamheten,
samt
att anta ”Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet mellan
medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund” med start den 2013-10-01.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:15
§ 244
Medborgarförslag om återvinning av fosfor ur avloppsslam med stöd av
biogas
Bo Olsson, Ottestala, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder
möjligheten till återvinning av fosfor ur avloppsslammet vid det nya planerade
avloppsreningsverket på västra Orust.
Fosfor är en ändlig resurs som om några år kommer att vara en bristvara, därför
anser förslagsställaren att en återvinning av fosfor påbörjas snarast. Orust kommun
har tidigare varit en föregångskommun när det gäller återvinning exempelvis genom
sopsortering och bör nu ta ett nytt radikalt grepp för miljön.
Avloppsslam innehåller fosfor som kan återföras till jordbruket som gödningsmedel.
För att öka utnyttjandet av rötat avloppsslam som gödningsmedel kan termisk
behandling genom exempelvis förbränning vara en metod att utvinna fosfor ur
askan. Metoden med termisk förbränning är i nuläget väldigt kostsam och kräver
stora förbränningsanläggningar, vilket innebär att för Orust kommuns del att det inte
ekonomiskt möjligt.
Det pågår forskning, såväl nationell som internationell, inom området med att kunna
utvinna fosfor ur avloppsslam för att göra produktionen mindre kostnadskrävande.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ovanstående ej vidare utreda medborgarförslaget om
återvinning av fosfor ur avloppsslam, samt
att medborgarförslaget anses härmed besvarat.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ovanstående, samt med upplysningen att kommunen följer
pågående forskning, ej vidare utreda medborgarförslaget om återvinning av fosfor ur
avloppsslam, samt
att medborgarförslaget anses härmed vara besvarat.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1197
§ 245
Bidrag till hiss och ramper för handikappanpassning av Stala IF:s klubbhus
Stala IF är en fotbollsförening i Varekil på Orust och har 500 medlemmar.
Föreningen har på sin anläggning, Lövängen, gräsplaner för både 11- och 7mannaspel. Dessutom arrenderar föreningen en nyanlagd konstgräsplan av Orust
kommun. Konstgräsplanen byggdes 2009 på Stala IF:s förra grusplan. Föreningen
har ett klubbhus i två våningar med två omklädningsrum med duschar samt
kioskutrymme i första plan och ett samlingsrum med pentry på andra planet.
Stala IF fick under hösten 2009 en förfrågan från Sibräckas Änglar om att få använda
Lövängen för sin verksamhet. Sibräckas Änglar är en förening som startade upp på
Tjörn och aktiverar funktionshindrade från kommunerna Orust, Tjörn och
Stenungsund. Det är ett fotbollslag som bl.a. deltar i Västserien. Stala IF välkomnade
laget, samarbetet är etablerat och inträde i Svenska Handikappidrottsförbundet är
genomfört.
Stala IF bjöd in Sibräckas Änglar och Varekils Samhällsförening för att gemensamt ta
sig an en utveckling av Lövängen för att hitta möjligheter till att utveckla verksamhet
och anläggning . Det resulterade i ett gemensamt beslut att försöka utveckla
Lövängen som en självklar mötesplats för folk i bygden och stimulera bygdens
allmänna utveckling. Projektgruppen kallar sig Mötesplats Lövängen.
Stala IF ansöker om bidrag till hiss och ramper, beräknat till 430 000 kronor, för att
handikappanpassa Stala IF:s klubbhus.
Föreningen ansöker om 430 000 kronor av Orust kommun.
Föreningen har beviljats bidrag till projektets genomförande från:
Allmänna Arvsfonden med en summa av
712 000 kr
Thordén stiftelsen med en summa av
100 000 kr
Projektet är grundligt granskat av Arvsfonden där de påtalar att föreningen måste ha
en auktoriserad revisor som granskar räkenskaperna för hela projektet.
Föreningen ser kommunen som en samarbetspartner i projektet.
Föreningen ska anpassa Lövängens lokaler och anläggning så att de är tillgänglig för
alla och utvecklas till en levande mötesplats för friskvård och motion för hela
Varekils samhälle och bygden runt omkring.
Sibräckas Änglar, som numera heter Stala Änglar, ska kunna använda Lövängen som
sin hemmaarena och mötesplats med de andra föreningarna i den västra serien.
I byggnaden, som på nedre våningen inrymmer omklädningsrum, ska det byggas till

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33

2013-09-11

2 st handikappanpassade omklädningsrum med duschar. Det ska också byggas en
handikappanpassad servering bakom kiosken så att alla kan komma dit. Det är på
nedervåningen som ramperna ska placeras. På övre våningen finns en föreningslokal
med kök och WC. Där ska byggas en handikappanpassad toalett inklusive
duschutrymme samt ett mindre gym. För att övre våningen ska bli tillgänglig för alla
måste den handikappanpassas med en hiss.
Det är sparsamt med aktiviteter på dagtid och då har föreningen tänkt sig möjligheter
för pensionärsföreningar, dagverksamhet inom särskilda omsorgen, den närbelägna
F-6 skolan och andra att använda ett utvecklat Lövängen.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-12-27 § 217, Revidering av
kommunstyrelsens regler om föreningsstöd, skall bidragsansökningar större än 6
prisbasbelopp (267 tkr 2013) behandlas av kommunfullmäktige.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett bidrag om 430 000 kronor, till Stala IF för att föreningen, tillsammans
med övriga bidrag från Allmänna Arvsfonden och Thordénstiftelsen, ska kunna
färdigställa handikappanpassning av sitt klubbhus vid Lövängen, samt
att medel tas ur konto Investeringsbidrag 30224.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Johansson och Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
KS/2013:1156
§ 246
Yttrande över förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för Fyrbodals
kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund skall fastställa verksamhetsplan och budget för
nästkommande år. Direktionen beslutade på sitt möte 13 juni 2013 att skicka ut
framtaget förslag på remiss till kommunerna.
Som underlag finns förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för Fyrbodals
kommunalförbund inkommet 2013-06-19.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för
Fyrbodals kommunalförbund.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2013-09-11

Exp:
Förvaltningsrätten
KS/2013:1270
§ 247
Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 §
99 att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 99 bland annat att ansvarsfrihet beviljas
kommunstyrelsen för 2012 samt att ansvarsfrihet beviljas miljö- och
byggnadsnämnden och övriga nämnder för 2012.
Över beslutet begär sedan Holger Formgren, Gunnar Persson och Solveig Lewin,
laglighetsprövning i enlighet med var sitt till förvaltningsrätten inkommet
överklagande. Förvaltningsrätten anmodar i skrivelse 2013-07-31 kommunen att yttra
sig i ärendet. Anstånd för yttrande är beviljat till den 14 september 2013.
I alla överklaganden anförs samma omständighet som grund, nämligen att jäviga
ledamöter som lämnat handläggningen av ärendet, ändå tilläts att yttra sig i
överläggningen i ärendet.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-08-22.
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Förvaltningsrätten framföra:
”Ifrågavarande jävsituation regleras i kommunallagen 5:20 a och ingen av de enligt
denna paragraf jäviga, deltog i handläggningen av ärendet. Samma personkrets har
dock möjlighet att delta i överläggningen, vilket också skedde. Den efterföljande
paragrafen i kommunallagen 5:20 b, reglerar detta förhållande.
Kommunstyrelsen avstyrker därmed bifall till överklagandena.”
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förslagsställarna
KS/2013:608
§ 248
Medborgarförslag om pendelparkering och husbilsparkering i Svanesund
Tor Anders Arby och Staffan Ulvås föreslår i medborgarförslag daterat 2013-03-26
att området som är avsatt till husbilsparkering i Svanesund, istället utnyttjas för att
utöka badplatsen. Med en utökning av bostäder i Svanesund menar förslagsställarna
att det finns ett behov av ett utökat badplatsområde och att en husbilsparkering
istället kan anordnas söder om Färjevägen, där den även kan fungera som tillfällig
pendelparkering samt användas av badgäster. Man föreslår ett övergångställe som
håller nere hastigheten på trafiken till och från färjan samt en rondell vid infarten till
Sesterviksvägen. Vidare framförs önskemål om att på sikt avgränsa badplatsen från
båthamnen och dagvattenbäcken genom att bygga ut en pir med promenaddäck.
Kommunstyrelseförvaltningen har gett utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att
utreda frågan och lämna yttrande och förslag till beslut till Kommunstyrelsen.
Ett förslag från Föreningen Svanesund till utökning av småbåtshamnen i Svanesund
inkom 2011-05-26. Ärendet togs upp som planbesked för uppförande av ny
småbåtshamn och godkändes av utskottet för samhällsutveckling 2011-12-07 § 168
men återremitterades av kommunstyrelsen 2012-01-11 § 4 för komplettering av
underlaget vad avser användning av intilliggande områden och planering för dessa.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-13 § 165 att med bifall till en motion från
Bengt Johansson (c) uppdra till kommunstyrelsen att kontakta Svanesunds
samhällsförening och att arbeta fram riktlinjer för att tillskapa ställplats för husbilar
på gamla broparkeringen
En komplettering av underlaget till beslut om planbesked för uppförande av ny
småbåtshamn håller på att arbetas fram. Medborgarförslaget tar upp flera åtgärder
som är aktuella att titta på i samband med det arbetet. Bland annat kommer
förvaltningen att titta på möjligheten att få till en avgränsning av badplatsen från
dagvattenbäcken och hamnen, samt hur de olika ytorna för bad, båthamn och
parkering kan utvecklas och samsas i takt med att Svanesund växer. Där ingår också
ytan för ställplats för husbilar.
Det finns stora behov av förbättringar av trafiksituationen på Färjevägen.
Kommunen för diskussioner med Trafikverket, som förvaltar Färjevägen, om hur
situationen kan förbättras. Bland annat diskuteras infarten till Sesterviksvägen och
hur trafiksäkerheten och framkomligheten kan öka, samtidigt som hastigheterna på
trafiken till färjan hålls nere, exempelvis genom anläggandet av en rondell. Det finns i
nuläget ingen fastställd tidsplan för åtgärderna men kommunen är angelägen om att
få till en förbättring av Färjevägen så snart som möjligt.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-08-08 anse medborgarförslaget
besvarat.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38

2013-09-11

Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:1237
§ 249
Försäljning av kommunal mark, del av Röra-Lunden 1:39
Pharmaval AB har i juni 2013 varit i kontakt med mark och exploatering om att de
behöver mer mark i anslutning till deras befintliga fastigheter Röra-Lunden 1:54 och
1:43. Företaget önskar bygga till förråd/industri och lager.
Markområdet Pharmaval AB är i behov av är ca 1680 m2 stort och markerat med
grön färg på kartbilaga, daterad 2013-08-09. Området utgörs idag av brant berg och
kan inte användas utav allmänhet. Området är utlagt som allmän plats i gällande
byggnadsplan och därmed kan tjänsteman ej bevilja försäljning eller teckna ett
arrendeavtal för området.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja del av Röra-Lunden 1:39 för 23 kr/m2, samt
att köparen betalar alla lantmäterikostnader förenade med fastighetsregleringen
såsom eventuellt ombildande av gemensamhetsanläggningen m.m.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Göteborgsregionens kommunalförbund
KS/2013:888
§ 250
Yttrande över vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
Orust kommun har beretts möjlighet att lämna ett yttrande över Förslag till regional
vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. Förslaget inkom till kommunen 2013-05-14.
Utdrag ur remissbrev:
”Det övergripande syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att trygga
regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt
perspektiv. Planen visar en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen, redovisar
förslag till vision och mål samt åtgärder att uppnå målen. Förslaget pekar också på
väsentliga samordningsmöjligheter för vattenförsörjningen i regionen och förslaget
till vattenförsörjningsplan kan ses om ett viktigt underlag för arbete med
övergripande planering i regionens kommuner.
Planen ska ses som en gemensam strategi för vattenförsörjningen i
Göteborgsregionens kommuner, och det är därför en fördel om respektive kommun
i regionen senare kan ställa sig bakom den färdiga planen genom ett politiskt beslut.
Förslaget till vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen berör frågor kring
vattenförsörjning men för en robust vattenförsörjning är sambanden tydliga även
med andra delar av samhällsplaneringen.”
Yttrande:
Vikten av att ha tillgång till kvantitativt och kvalitativt bra dricksvatten är viktigt för
den framtida kommunala vattenförsörjningen särskilt mot bakgrund av den kraftiga
expansion som sker och förväntas ske i regionen.
Orust kommun ingår inte i Göteborgsregionen men är positiva till den föreslagna
vattenförsörjningsplanen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ovanstående yttrande.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ovanstående yttrande.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förslagsställaren
KS/2013:606
§ 251
Medborgarförslag om redovisning av kommunens skuldsättning och
borgensåtaganden
Gunnar Persson föreslår i medborgarförslag inkommet 2013-04-02 att
kommunfullmäktige sammanställer en redovisning av kommunens långfristiga och
kortfristiga skulder, amorteringar, räntekostnader, pensionsskuld samt
borgensåtaganden.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-06-25.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning dels till skrivelse daterad 2013-06-25, dels till kommunens
årsredovisning som behandlas av kommunfullmäktige i juni och som finns tillgänglig
på kommunens hemsida, anse medborgarförslaget besvarat.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
KS/2009:927
§ 252
Yttrande över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014-2025
Regionstyrelsen har remitterat förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland 2014–2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Kommunalförbunden ansvarar för vidarebefordran till sina respektive kommuner
och för att ta fram ett gemensamt yttrande.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med
yttrande som bilaga, daterad 2013-08-26.
Bengt Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014-2025 enligt yttrande daterat 2013-08-26.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
KS/2009:927
§ 253
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Trafikverket har till regeringen överlämnat förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025. Ett stort antal berörda aktörer förväntas ta del av
materialet och lämna sina remissynpunkter. I likhet med den regionala planen
kommer Fyrbodals kommunalförbund att sammanställa sina kommuners synpunkter
till ett gemensamt yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Fyrbodal att kommunen tagit del av förslaget men valt all lägga fokus på
yttrande över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2014-2025, därför har kommunen inga synpunkter på förslaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:597

§ 254
Ordföranden informerar
• Havsfrågor
• Turism i Bohuslän
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Nyvald
Personalenheten
Utskottet för lärande
KS/2013:1102
§ 255
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens utskott för lärande för perioden
2013-2014
I skrivelse daterad 2013-06-08 begär Bengt Torstensson (S) att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens utskott för lärande.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bertil Olsson, Ellös till ny ersättare.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Nyvald
Personalenheten
Utskottet för omsorg
KS/2013:1102
§ 256
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens utskott för omsorg för perioden
2013-2014
I skrivelse daterad 2013-06-08 begär Bengt Torstensson (S) att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens utskott för omsorg.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Eva Skoglund, Henån till ny ersättare.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:224

§ 257
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - augusti 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 8/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista n r8/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 8/2013.
Ordförandebeslut 2013-06-27 - Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av
kostnader för flygbiljett samt uppehälle och hyra.
Ordförandebeslut 2013-07-12 Placering enligt 11 § LVU på HVB.
Ordförandebeslut 2013-07-08 - Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen till hyres- och elskulder samt obetalda avgifter.
Ordförandebeslut 2013-08-27 - Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen till bilkostnader i form av reparationskostnader.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 258
Anmälan om inkomna skrivelser
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottet för lärandes beslut 2013-08-26 § 95
(LVS/2012:1-606) (LVS/2013:8-606)
Budgetuppföljning 2013 – Förvaltningsområde samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutvecklings beslut 2013-08-21 § 167
(KS/2013:293)
Utskottet för omsorg – Utfall och prognos per juli månad
Utskottet för omsorgs beslut 2013-08-27 § 95
(KS/2013:569)
Budgetuppföljning 2013
Utskottet för lärandes beslut 2013-08-26 § 83
(KS/2013:159)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 259
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-08-28
KSUO 2013-08-27
KSUL 2013-08-26
KSUS 2013-08-21

KS/2013:21 002

Administration
Serveringstillstånd- Delegationsbeslut enligt
förteckning 2013-09-04

KS/2013:24 702

Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning
2013-09-02

KS/2013:35 002

Personalärenden
Enligt löpnummer 750-858
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-09-04

KS/2013:22 023

KS/2013:23 002

Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2013:1178
Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt diarienummer:
KS/2013:1306, KS/2013:1330, KS/2013:1329, KS/2013:1326,
KS/2013:1336, KS/2013:1322, KS/2013:1319, KS/2013:1318,
KS/2013:1305
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
___________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1640
§ 260
Ändring i valdistriktsindelning
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade enligt Vallagen
17§. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast
om det finns synnerliga skäl.
I Orust kommun finns 12 valdistrikt med nedanstående antal röstberättigade:
Tegneby
Röra Östra
Röra Västra
Stala
Långelanda 1
Långelanda 2
Myckleby
Torp
Mollösund
Gullholmen
Morlanda Ö:a
Morlanda V:a

1123
1460
927
1652
1118
1314
999
1225
236
97
1453
714

__________
Nio fastigheter på Tvestjärten har idag postadress Gullholmen. All service går över
Gullholmen men ingår inte i Gullholmens valdistrikt utan tillhör Morlanda Östra.
Önskemål har nu framförts att få tillhöra Gullholmens valdistrikt, då detta avsevärt
skulle underlätta för de röstberättigade.
Käringöns röstberättigade har fram till idag tillhört valdistrikt Morlanda Västra
(Hälleviksstrand). Färjtrafiken från Käringön har flyttats från Hälleviksstrand till
Tuvesvik. Detta innebär ett väsentligt försvårande för de röstande, som förutom att
resa med färjan också måste ta sig från Tuvesvik till röstlokalen i Hälleviksstrand, en
sträcka på 9 km. Tilläggas kan att busstrafiken under helgerna är mycket begränsad.
Förslag finns nu att överföra röstberättigade på Käringön till valdistrikt Gullholmen
för att underlätta förfarandet efter ändrad stationering av färjtrafiken.
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun
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att med hänvisning till ovanstående överföra de röstberättigade på Tvestjärten och
Käringön till valdistrikt Gullholmen.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt valnämndens förslag.
__________

