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Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen/Bårholmen,
Onsdag den 25 maj 2016, kl. 08:15-12.15, 13.00-15.40

Beslutande

Kerstin Gadde (S), ordföranden
Bertil Olsson (S)
Alexander Hutter (S), från kl.13.00, § 104-128
Inga Göransson (C), 1:e vice ordföranden, till kl.12.15, § 102-103
Maria Sörkvist (C)
Christer Hellekant (MP)
Michael Relfsson (FO)
Lena Jansson (V), till kl.12.00, § 102-103
Hans Pettersson (M), 2:e vice ordföranden
Anders Arnell (M)
Veronica Almroth (L), kl. 09.10-14.10, § 103
Ulf Sjölinder (L)
Michael Relfsson (FO)
Magnus Lebeck (SD)
Anders Tenghede (V), tjänstgörande ersättare, ej § 120
Elsie-Marie Östling (S), tjänstgörande ersättare § 102-103, 120
Lars Larsson (C), tjänstgörande ersättare § 104-128
Jan Gustavsson (L), tjänstgörande ersättare, § 102, 104-128

Övriga deltagande

Sid.2

Utses att justera

Hans Pettersson

Justeringens
plats och tid

Medborgarservice 2016-05-30, kl.14.30

Sekreterare

……………………………………..
Göran Gynnemo

Ordförande

……………………………………..
Kerstin Gadde

Justerare

……………………………………..
Hans Pettersson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-25

Datum för anslags
Uppsättande

2016-05-31

Förvaringsplats
För protokollet

Medborgarservice

Paragraf 102-128

Datum för anslags
nedtagande

2016-06-22

Sign:………………………………
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Övriga deltagare
Ersättare:
Elsie-Marie Östling (S)
Eva Skoglund (S)
Lars Larsson (C)
Ulla Kedbäck (MP)
Kristina Svensson (MP)
Bengt Olsson (OP)
Jan Gustavsson (L)
Tjänstepersoner:
Jan Eriksson, kommunchef
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling, § 102, 110-111, 117
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande, § 102
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg, § 102, 123-124
Marcus Larsson, projektledare, § 102
Staffan Welander, ekonomichef, § 107-108, 116
Ulrika Lundgren, controller, § 107
Boris Petrusic, bygglovschef, § 111
Ronnie Nilsson, fastighetschef, § 117
Anna Torstensson, utredare/adm.chef omsorg, § 123
Julia Lundwall, enhetschef IFO, § 124
Göran Gynnemo, kommunsekreterare
Besökare:
Kjell Olsson, Lokalpolisområdeschef, § 103
Ulf Darell, polis, § 103
Stefan Björling, utredare/konsult, § 110
Samuel Holmberg, konsult, § 123
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KS/2016:83
§ 102
Förvaltningens information
Projekt Henån skola
- Slutbesiktningen är planerad att starta upp under vecka 26. En visning är planerad att
genomföras efter besiktningen.
- Budgeten håller sig inom 1 %
- Markarbeten och etablering kommer att hålla på fram till vecka 32.
Förvaltningsområde lärande
- Mycket planeringsarbete inför inflyttning/uppstart/drift av Henån skola
- Nya förskoleavdelningen på Bagarevägen. Slutbesiktning uppskjuten. Succesiv
inflyttning från nästa vecka. 9 juni ska alla verksamhet vara igång. Modulerna hämtas
13 juni. Invigning planeras efter sommaren.
- Skolinspektionen är på besök 24-25 maj för att göra uppföljning av tidigare tillsyn av
Henån skola åk 7-9 och Vuxenutbildningen.
- Sommarskola. 58 elever anmälda. Skolverket ger ett bidrag per elev.
- Kommentarer till aktuell budgetprognos
Förvaltningsområde samhällsutveckling
-

Kommentarer till aktuell budgetprognos
Sommarlovsaktiviteter planeras för utsatta familjer med hjälp av externa bidrag
Kommunen har beviljats medel för att anställa en VA-rådgivare
Nytt elavtal (grön el) är tecknat som bidrar till minskat utsläpp av växthusgaser (1
miljon ton)
- Information om ärende rörande uppdraget om fastighetsförsäljningar. Den 20 juni får
kommunen ett nytt underlag från en intressent att ta ställning till.
- Skrivelse till Västtrafik angående beslutet att dra in Orust Express
Förvaltningsområde omsorg
-

Presentation av ny förvaltningsområdeschef
Bemanningssituationen under sommaren
Personalsituationen på respektive verksamhetsområde
Distribution inom äldreomsorgen av köpt mat från Tjörns Måltids AB från 1/10
Kommentarer till aktuell budgetprognos

Kommunchefens stab
- Bostäder till nyanlända, bl a konvertering av vissa fastigheter som kommunen äger
- Projektet ”Meningsfull väntan”, ett 40-tal nyanlända är ute på olika praktikplatser.
- Utbildning i Offentlighet och sekretess, tre utbildningstillfällen är genomförda
(fullbokade) och ytterligare tillfällen planeras.
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- Information om Intraprenader på kommande Chefsdag, där det även kommer att
vara en föreläsning om hur Media jobbar.
- Kommentarer till aktuell budgetprognos
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
_____
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KS/2012:1297
§ 103
Besök av Polismyndigheten
Ett nytt lokalpolisområde för Södra Fyrbodal är bildat som består av kommunerna
Orust, Stenungssund och Tjörn.
Den nya polisorganisationen innebär bland annat att Orust har fått en kommunpolis,
som delas med Tjörn.
Vid dagens sammanträde informerar representanter från Polisen om Medborgarlöften
och lokal samverkan mellan Polisen och kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
_____
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KS/2015:2056
§ 104
Svar på motion angående regel/bestämmelse anlitande av konsulter
Michael Relfsson, Folkviljan Orust, har i motion föreslagit att Orust kommun snarast
beslutar om regel/bestämmelse att anlitande av konsulter i förvaltningarna måste
godkännas av respektive nämnd/utskott innan så sker.
Motiveringen är att Orust kommun har en mycket ansträngd ekonomi och att
konsultbeställare tillsammans med nämnd/utskott möjligen kan finna andra
kostnadseffektivare alternativ.
Förvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-11-19
Tjänsteskrivelse 2016-04-12
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 69
____
Bertil Olsson (S) och Christer Hellekant (MP) föreslår att arbetsutskottets förslag
bifalls.
Ordföranden frågar om arbetsutskottets kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med motiveringen att anlitande av konsulter är att betrakta som en
verkställighetsfråga för förvaltningen.
_____
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KS/2015:2018
§ 105
Svar på Motion - Wifi för politiker
Raymond Johansson, Folkviljan Orust, har inlämnat motion om Wifi för politiker med
önskan om att politiker borde ha tillgång till kommunens digitala nät, utan att behöva
fråga en administratör om inloggningsuppgifter för behörighet.
Förvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-11-24
Tjänsteskrivelse 2016-04-22
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 68
____
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2016-04-24 anse motionen besvarad
____
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KS/2015:327
§ 106
Svar på motion - Nedläggning alternativt ombildning av gästhamnarna i
Edshultshall och Stocken
Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna, förslår i motion daterad 2015-02-23 en
nedläggning alternativt ombildning av gästhamnarna i Edshultshall och Stocken, och
att kommunen sätter ett rimligt avkastningskrav på hamnverksamheten, går igenom
behovet av underhåll på sina inventarier samt, tar fram en långsiktig kostnadskalkyl för
underhåll av bryggor, kajer, hamnområde och byggnader.
Förvaltningen har upprättat ett tjänsteutlåtande med yttrande över motionen. Som ett
underlag för yttrandet har förvaltningen sammanställt besöks- och ekonomisk statistik
för kommunens gästhamnar för åren 2011-2015.
Beslutsunderlag
Motionen, daterad 2015-02-23
Tjänsteskrivelse 2016-04-06
Utskottet för samhällsutveckling 2016-05-04, § 68
_____
Christer Hellekant (MP), Magnus Lebeck (SD) och Lars Larsson (C) föreslår att
arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordföranden frågar om utskottets förslag, med smärre redaktionell ändring av andra
att-satsen enligt uppläst förslag kan bifallas, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ driftform för hamnarna i
Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken, samt
att därmed anse motionen besvarad.
_____
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KS/2016:70
§ 107
Uppföljning och prognos, april 2016
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en rapport över ekonomi, mål och
verksamhet per april för helåret 2016.
I rapporten för januari t o m april görs bedömningen att kommunen kommer att
redovisa ett resultat på +5,4 mkr vid årets slut.
Delårsresultatet uppgår till +7,8 mkr. Delårsresultatet påverkas av säsongsvarierande
poster, främst semesterlöneskuld och periodiseringar av flyktingverksamhet mm.
Årets resultat (helårsprognos) beräknas uppgå till +5,4 mkr att jämföra med
budgeterat +11,5 mkr. Det innebär en avvikelse på minus 6,2 mkr (avrundad siffra).
Resultatet för verksamheterna förutsätter att förslag till fördelning av generellt
statsbidrag för flyktingverksamhet till verksamheterna godkänns av kommunstyrelsen.
Större avvikelser mot budget finns beträffande förvaltningsområde omsorg, -11,5 mkr,
Avvikelsen avseende omsorg beror främst på högre kostnader för placeringar av unga
men även för försörjningsstöd, hemtjänst, särskilda boenden och personlig assistans.
En del av dessa kostnader hänger samman med sjukfrånvaro och vikariekostnader.
Fjärrvärmeverksamheten beräknas gå cirka 2 mkr bättre än budget på grund av lägre
kapitalkostnader. Statsbidrag för flyktingverksamhet beräknas ej användas fullt ut
vilket ger +3,2 mkr. En intäkt avseende utdelning från Kommuninvest ger +2 mkr.
Räntekostnaderna beräknas bli cirka 2 mkr lägre än budget framförallt beroende på
lågt ränteläge.
Merkostnader för Henåns skola beräknas uppgå till cirka 8 mkr viket är i linje med
budget.
Övriga verksamhetsområden uppvisar mindre avvikelser.
Investeringsprognosen för 2016 uppgår till 172 mkr (budget 207 mkr). De
beloppsmässigt största investeringsprojekten är Henåns skola, ombyggnation Ängås
skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken, boenden för
flyktingar, nybyggnation av förskola Bagarevägen Henån, vatten- och avloppsledning
Henån-Slussen.
Beslutsunderlag
Uppföljning och prognos april 2016, daterad 2016-05-16
Tjänsteskrivelse 2016-05-16
_____
I kommunstyrelsen gör förvaltningen en presentation i ärendet.
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Bertil Olsson (S) förslår att föreliggande förslag till beslut (förvaltningens) kan
bifallas med tillägg av en ny första att-sats: ”att kommunstyrelsen ska fortlöpande
följa förvaltningsområde omsorgs arbete med att få en budget i balans”
Ordföranden frågar om Bertil Olssons (S) förslag kan bifallas, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen ska fortlöpande följa förvaltningsområde omsorgs arbete med
att få en budget i balans, samt
att lägga rapporten uppföljning och prognos april 2016 till handlingarna.
Anteckning
Hans Pettersson (M) noterar till protokollet att ordföranden under överläggningen av
detta ärende uttalat att kommunchefen redan har uppdraget att vidta åtgärder för att få
budgeten i balans samt att en återrapportering kommer ske på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 17 augusti.
_____
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KS/2016:67
§ 108
Finansrapport april 2016
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per april 2016 med
avstämning mot finanspolicyn.
Kommunfullmäktige beviljade 2014-12-11, § 202, en nyupplåning upp till 210 mkr för
2015. Under 2015 behövde dock endast 150 mkr nyupplånas, bl a på grund av lägre
investeringar än budgeterat. En del av dessa investeringar har förskjutits till 2016
varför nyupplåningsbehovet påverkas för 2016.
Kommunfullmäktige har 2015-10-08, § 136, beviljat nyupplåning på 79,5 mkr för
2016. Detta beslut grundar sig på budgetbeslutet i fullmäktige från juni 2015 där det
beviljades 60 mkr för 2016 samt 19,5 mkr för investering avseende Henåns skola.
För 2016 beräknas investeringarna för närvarande uppgå till cirka 172 mkr. T.o.m.
april har investeringsutgifter på cirka 61 mkr bokförts. Resterande investeringar under
året beräknas då till cirka 111 mkr vilka bedöms behöva finansieras genom
nyupplåning till största delen. Eftersom det redan finns beviljat 79,5 i nyupplåning
behöver beslut fattas om ytterligare nyupplåning 2016 på cirka 32 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-10
Finansrapport april 2016-05-10
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 83.
_____
Ordföranden frågar om föreliggande förslag (förvaltningens) kan bifallas, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapporten per april 2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja utökning av nyupplåningsutrymmet 2016 från 79,5 mkr upp till 112 mkr.
_____
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KS/2016:68
§ 109
Igångsättning av investering av utbyggnad av kommunalt VA, Svanesund 3:59
Förvaltningen har lämnat in en ansökan om antagande av totalram och
igångsättningsbeslut för investering av kommunalt VA för fastigheten Svanesund 3:59.
I beslut från KF 2014-11-13 § 192 (dnr KS/2011:1815) godkändes exploateringsavtal
för Svanesund 3:59. Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i
samband med genomförandet av detaljplan för Svanesund 3:59. Planen och
exploateringsavtalet syftar till att möjliggöra avstyckning samt skapa byggrätter för
ytterligare 5 enbostadshus i tillägg till det bostadshus som står på fastigheten idag.
Under 2015 tecknade kommunen ett exploateringsavtal med exploatören om ett
genomförande av bebyggelse enligt detaljplan på fastigheten Svanesund 3:59. I
exploateringsavtalet förbinder sig kommunen att ansvara för utbyggnad av VAledningar/anslutningspunkter fram till respektive tomtgräns. Exploatören erlägger
anläggningsavgift för förbindelsepunkter enligt för tillfället gällande VA-taxa.
Lägenhetsavgift för vatten, avlopp och dagvatten erläggs i samband med byggnation
påbörjas.
Intäkter
Förbindelsepunktsavgift
Servisavgift
Lägenhetsavgift
Tomtyteavgift
Summa intäkter

antal
5 st
5 st
5 st
Ca 5000 kvm

į
54 240
52 000
34 320
53

kr
271 200 kr
260 000 kr
171 600 kr
265 000 kr
967 800 kr

Kostnader
Sprängning
Schakt, rörförläggning

ca 100 000 kr
ca 400 000 kr

Summa kostnader

ca 500 000 kr

Kommunen har i exploateringsavtal förbundit sig att ansvara för utbyggnad av VAledningar inom och till Svanesund 3:59. Investeringsbeslut för detta projekt saknas
inom nu gällande investeringsram och förvaltningen föreslår att investeringsmedel
omfördelas från projekt – Reningsverk västra Orust- med 500 000 kronor.
Investeringsmedel för Reningsverk västra Orust bedöms av förvaltningen inte behöva
utnyttjas i budgeterad omfattning.
Investeringen är en tillkommande investering som inte finns specificerad i
investeringsbudget, och är på mer än 10 PBB (prisbasbelopp). Därför ska ärendet
behandlas av kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20
Exploateringsavtal ”Exploateringsavtal avseende genomförande av bebyggelse enligt
detaljplan för Svanesund 3:59”
Beslut i KF 2014-11-13 § 192
Investeringsblankett VA-utbyggnad Svanesund 3:59, 2016-04-29
Kostnadskalkyl, VA-utbyggnad Svanesund 3:59, 2016-04-29
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 74
_____
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna omdisponering av investeringsmedel med 500 000 kronor från
investeringsprojekt – nytt reningsverk västra Orust – till investeringsprojekt utbyggnad kommunalt VA Svanesund 3:59 samt,
att godkänna totalram och igångsättningstillstånd för investeringsprojekt – Utbyggnad
kommunalt VA Svanesund 3:59 – med total projektbudget på 500 000 kronor inom
beslutad investeringsram,
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av förslagsställande affärsdrivande verksamhet, Vatten och avlopp
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2016-05-25

KS/2016:557
§ 110
Program för bostadsförsörjning
I uppdragsdokument för 2016-2018 och detaljbudget för 2016 är ett av
Kommunfullmäktiges riktade uppdrag att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogrammet ska enligt uppdragsdefinitionen innefatta var, hur och
när det ska byggas bostäder för att uppnå en hållbar utveckling och positiv
befolkningstillväxt i hela kommunen. Bostäder åt alla i livets alla skeden.
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383, ändrad
2002:104) ska alla kommuner planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Denna
planering ska innefatta varierande upplåtelseformer, tillgång till bostäder i livets olika
skeden, möjligheten att bo och leva centralt eller på landsbygd och i varierande
prisklasser. Därutöver behövs en strategi för hur kommunen skall hantera klimat- och
energiomställningar, integrations- och trygghetsfrågor. Som instrument för denna
planering ska kommunerna ta fram riktlinjer för sin lokala bostadsförsörjning.
Riktlinjerna skall antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och anger den
politiskt strategiska inriktningen för framtida bostadsplanering. Riktlinjerna avser inte
bara nyproduktion utan omfattar även det befintliga bostadsbeståndet.
Under drygt ett halvår har arbetet med Orusts bostadsförsörjningsprogram pågått.
Uppdraget har varit tydligt; av ekonomiska och praktiska skäl behöver prioriteringarna
av kommunens planering och genomförande, i relation till arbetet med den pågående
VA-planen skärpas. Frågor som när, var och hur kommunen ska gå fram ifråga om
samhällets utveckling behöver få en tydligare styrning. Arbetet har drivits av
förvaltningsområde samhällsutveckling med representanter från olika verksamheter
inom kommunen, t ex representanter för kommunledningskontoret, miljö- och bygg,
VA, socialtjänst och lärande. Stiftelsen Orustbostäder har deltagit med inspel.
Materialet har varit föremål för granskning av respektive förvaltning och
kommundirektörens ledningsgrupp har fått kontinuerlig information.
Under nära en månad fick de politiska partierna på Orust, samt
pensionärsorganisationerna, därefter möjligheten att tycka till om förslaget till
bostadsförsörjningsprogram för Orust kommun. Det har kommit in ett omfattande
och engagerat material från aktörerna som såväl svarat på fyra riktade remissfrågor
som tyckt till utifrån sina egna ställningstaganden.
Programmet innefattar prioriteringar inom sju olika områden:
- Behov av markreserv och planberedskap
- Nya verksamhetsytor, kommersiell och offentlig service
- Det unika Orust
- Behoven av nya bostäder
- Behoven av bostäder för alla
- Ett hållbart samhällsbygge
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Det nuvarande beståndet

Programmet föreslår inom var och ett av dessa områden åtgärder dels på kort och dels
på lång sikt.
Förvaltningens bedömning är att programmet som inriktningsdokument bör fastställas
för en 10-årsperiod, med aktualisering 1 gång per mandatperiod. I samband med
budgetprocessen arbetas valda prioriteringar in i flerårsplanen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2016-04-20
- Program för bostadsförsörjningsprogram 2016-04-12, inklusive
sammanställning och kommentarer till inkomna remissvar.
_____
På kommunstyrelsen informerar förvaltningen i ärendet.
Lars Larsson (C) föreslår att utskottets förslag ska bifallas med följande tillägg under
5:3 (sidan 31),
-

Ny text/2:a mening, ”En viktig del i detta är att det fortsätter finnas aktiva
jordbruk som bidrar till att bevara det unika öppna landskapet på Orust”

-

Ny beslutspunkt, ”Att kommunen bör eftersträva att undvika byggnation på
bördig jordbruksmark”

Bertil Olsson (S) tillstyrker Lars Larssons förslag, och föreslår som tillägg dels att
kommunstyrelsen beslutar att remissvaren från de politiska partierna i sin helhet ska gå
med ut i handlingarna till kommunfullmäktige, dels att kommunfullmäktige föreslås
besluta att programmet efter antagande ska lämnas till länsstyrelsen för kännedom.
Ordföranden frågar om utskottets förslag med Lars Larssons och Bertil Olssons
tillägg kan bifallas, och finner frågan med ja besvarad.
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Program för bostadsförsörjning, daterat 2016-04-12, med ändringar enligt
följande:
5:1 Behov av markreserv och planberedskap – under c) utgår texten ”Landsbygden
bör endast komplettera med enstaka villor och endast om vatten och avlopp kan lösas
tillfredsställande. Det betyder inte ett totalstopp, utan att förhandsbesked, liksom
detaljplaner behöver bedömas i ett större perspektiv för att undvika kommunala
utgifter för till exempel VA och annan infrastruktur”.
Kvarvarande text infogas under b): ”Vissa estetiska principer ska bevakas vid
bygglov och en viktig sådan ståndpunkt är en konsekvent och restriktiv hållning till
större avvikelser från rådande byggtraditioner för att bevara de unika kustsamhällena i
främst Stocken, Edshultshall och Hälleviksstrand”.
5:1 Förslag till Beslut under c) – första punkten infogas under Förslag till Beslut för
b) ”Fortsatt restriktivitet för nybyggnation och estetik ska gälla i de kustsamhällen som
är utpekade som kulturmiljövårdsområde. Färdigställ detaljplaneringen i Edshultshall
och Hälleviksstrand ur bevarandesynpunkt (prio 1) och komplettera med en
motsvarande plan för Stocken (prio 2)”.
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5:1 Förslag till Beslut under c) – andra punkten utgår ”Restriktivitet i
förhandsbeskeden ska vara hög för att minska spridningen av bebyggelse på renodlad
landsbygds av hållbarhetsmässiga skäl (prio 1)”.
5:3 Det unika Orust - Ny text/2:a mening ”En viktig del i detta är att det fortsätter
finnas aktiva jordbruk som bidrar till att bevara det unika öppna landskapet på Orust”
5:3 Förslag till Beslut under a): Ny tredje beslutspunkt, ”Att kommunen bör
eftersträva att undvika byggnation på bördig jordbruksmark”
5:4 Behoven av nya bostäder – Första punkten under a) Förslag till Beslut ändras
enligt följande ”Orust kommun beslutar att målsättningen för bostadsbyggandet skall
vara minst 500 nya bostäder på 10 års sikt, varav målet är att minst hälften ska utgöras
av hyres- och bostadsrätter (prio 1)”, samt
att lämna det antagna Programmet för bostadsförsörjning till länsstyrelsen för
kännedom.
Anteckning
Ulf Sjölinder (L) antecknar att Liberalerna återkommer med sitt ställningstagande i
ärendet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra till förvaltningen att tillse att remissvaren från de politiska partierna i sin
helhet ska gå med ut i handlingarna till kommunfullmäktige.
_____

Beslutet (KS) lämnas till:
KF sekreterare
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KS/2012:1609
§ 111
Antagande av Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-16, §158 att tillsätta en styrgrupp för
framtagande av en sjöbodspolicy. Initiativet kom från miljö- och byggnadsnämnden
som ansåg att det fanns ett uttalat behov för en kommunal sjöbodspolicy. Arbetet
skulle ske gemensamt med verksamheten för samhällsutveckling.
Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader är ett styrdokument som pekar ut
kommunens inriktning och syfte i frågan och kan ses om ett komplement till de
myndighetskrav som regleras enligt Plan- och bygglagen (PBL). Kommunen vill
genom riktlinjerna styra användningssättet för sjöbodar till sitt avsedda ändamål och
värna om framtida tillgänglighet till mark- och vattenområden.
Riktlinjerna för sjöbodar och sjönära byggnader behövs på grund av en otillåten
användning av sjöbodar och markanvändningen kring dessa. Sjöbodarna har i
varierande grad övergått från att vara förråd till att utnyttjas för annat ändamål, vilket
är till nackdel för det rörliga friluftslivet och allmänhetens tillträde till stranden.
Bohusläns kustsamhällen har historiskt präglats av att all mark runt sjöbodar i
fiskarsamhället betraktats som gemensam och att alla hade rätt till den på lika villkor.
Det är en del av allemansrätten. Skärgårdssamhällena är vidare kulturmiljöer med höga
kulturvärden som enligt lag skall skyddas och vid all förändring behandlas med
varsamhet, så att deras karaktär inte förvanskas eller försvinner.
Plan- och bygglagen styr förutsättningarna för bygglov för sjöbodar/sjönära
byggnader och där inbegrips gällande detaljplanebestämmelser och föreskrifter
rörande strandskydd. De nu framtagna riktlinjerna klargör kommunens mål, definierar
vad en sjöbod respektive sjönära byggnad ska användas till samt de arrendeformer
som är gällande för den kommunala marken och när/om vatten- och avlopp kan
anslutas.
Sjöbodar på privat mark omfattas av riktlinjerna i alla delar som är tillämpliga utifrån
Plan- och bygglagen.
Riktlinjerna definierar på ett tydligt sätt användningsområden för sjöbod respektive
sjönära byggnad samt principerna för tillhörande arrendeformer enligt gällande
lagstiftning. I framarbetat förslag har två tidigare styrdokument rörande arrenden och
arbetats in. Handläggningen i ett sjöbodsärende av berörda enheter, (bygglovsenheten,
plan-/mark- och exploateringsenheten och VA-enheten) får ett välbehövligt stöd
utifrån kommunallagens likabehandlingsprincip och kommunikationen till ägare av
sjöbodar förväntas bli tydligare. Styrgruppen, bestående av ordförande och vice
ordförande från miljö- och byggnämnden respektive utskottet för samhällsutveckling
samt kommunstyrelsens ordförande, har behandlat utkast till riktlinjerna under
processens gång och bedömt att förslaget kan gå vidare i den politiska processen.
Riktlinjerna ska efter beslut tillföras Orust kommuns författningssamling och
kommuniceras via Orust.se.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-03
Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader 2016-05-10
Policy för lägenhetsarrende respektive Policy för anläggningsarrende vid försäljning
av sjöbodar på kommunal mark, antagna av kommunfullmäktige 2007-09-30, §79
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 80
_____
På kommunstyrelsen gör förvaltningen en presentation i ärendet.
Alexander Hutter (S) föreslår att föreliggande förslag (förvaltningens) till beslut ska
bifallas.
Ordföranden frågar om föreliggande förslag till beslut kan bifallas, och finner frågan
med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader, daterad 2016-05-03,
att Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader (2016-05-03) ersätter tidigare
beslutade, i kommunfullmäktige 2007-09-30 § 79, Policy för lägenhetsarrende vid
försäljning av sjöbodar på kommunal mark och Policy för anläggningsarrende vid
försäljning av sjöbodar på kommunal mark.
_____
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KS/2016:636
§ 112
Godkännande av fjärrvärmeverksamhetens verksamhetsår 2015
Redovisning av fjärrvärmeverksamheten regleras i fjärrvärmelagen (2008:263), i
förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
(EIFS 2010:1). De uppgifter som redovisas ska vara framtagna enligt god
redovisningssed och ge en rättvisande bild av fjärrvärmeverksamheten.
Uppgifter om drift- och affärsförhållanden och en bestyrkt kopia av årsrapporten och
yttrande över granskningen av årsrapporten ska enligt 41 § fjärrvärmelagen ha
inkommit till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets
utgång.
Enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) ska
årsrapporten godkännas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Årsrapport 2015
Utskottet för samhällsutveckling 2016-05-04, § 75
_____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2015.
_____
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KS/2016:13
§ 113
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL o LSS - 2016,
kvartal 1
Orust kommun skall till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla
gynnande beslut, om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 §
LSS en gång per kvartal, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i
verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 1 2016 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

10
1
3

Beslut
verkställt efter
3 mån.

8
0
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 15 januari 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-28 med statistikuppgifter.
Utskottet för omsorg 2016-05-10, § 51
_____

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2016 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 4 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2016-05-25

KS/2015:501
§ 114
Anmälan av Orustbostäders styrelses antagande av nya stadgar
Östra Orusts bostadsstiftelses stadgar reviderades på sin tid och antogs därefter av
Orusts kommuns kommunfullmäktige vid bildandet av den nya kommunen.
Emellertid godkändes aldrig revideringen av Kammarkollegiet. Därpå följande
stadgeändringar prövades inte heller av Kammarkollegiet. Följden blev att
stadgeändringarna inte anses ha tillkommit på rätt sätt och har därmed ingen
rättsverkan.
När detta uppdagades begärde stiftelsen en s k permutation av stadgarna hos
Kammarkollegiet. Vissa delar av stadgarna kunde därefter ändras. I andra delar
godkände Kammarkollegiet ändringar i enlighet med vissa revideringsbeslut fattade av
kommunfullmäktige.
Stadgarna som de nu föreligger har sin bas i originalstadgarna med ändringar enligt
ovan.
Stiftelsen Orustbostäders styrelse beslutar 2016-02-23 § 152 bl a att godkänna samtliga
stadgar efter beslut om permutation, samt att översända stadgarna till
kommunstyrelsen för kännedom och eventuell handläggning.
Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse med yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-25
Styrelsebeslutet 2016-02-23 § 152 från Orustbostäder
Stiftelsens stadgar 2016-02-23
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 78
_____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag,
och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga Orustbostäders stadgar av 2016-02-23 till handlingarna, samt
att lämna ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.
____
Beslutet lämnas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2016:88
§ 115
Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2015 samt
revisionsberättelse
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret
2015.
Revisionerna i Fyrbodals kommunalförbund har i revisionsberättelsen tillstyrkt att
årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Enligt Kommunallagen ska alla medlemskommuner i ett kommunalförbund med
direktion i sitt fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2015 med bilagor.
Revisionsberättelse 2016-04-06
_____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt föreliggande förslag
(förvaltningens), och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2015, samt
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2016-05-25

KS/2016:69
§ 116
Fördelning av statsbidrag för flyktingverksamhet
Kommunen erhöll 2015 utbetalning av statsbidrag på 12,793 tkr för kostnader som
inte täckts genom andra statsbidrag för flyktingverksamhet. Bidraget skulle användas
under 2015 och 2016 enligt en fördelning tidsmässigt och verksamhetsmässigt enligt
kommunens val. Orust kommun har valt att lägga hela beloppet i 2016 års budget och
till kommunstyrelsens disposition.
Vid fördelning av medlen bör beaktas ifall de leder till permanenta kostnadsökningar
kommande år. En inventering av merkostnader 2016 har gjorts varvid följande behov
redovisas från verksamheterna:
Förvaltningsområde Lärande:
5 340 tkr
Förvaltningsområde Omsorg:
2 260 tkr
Förvaltningsområde samhällsutveckling:
302 tkr
Kommunstyrelseförvaltningens stab:
1 230 tkr
Överförmyndarverksamhet
452 tkr
Bygg- och miljöverksamheten anger inget behov
Summa
9 584 tkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2016-05-10
Redovisning förvaltningsområde Lärande
Redovisning förvaltningsområde Omsorg
Redovisning förvaltningsområde Samhällsutveckling
Redovisning Kommunstyrelseförvaltningens stab
Redovisning Överförmyndarverksamhet
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 84
____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag
(förvaltningens), och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att statsbidrag för flyktingverksamhet på 12,793 tkr fördelas med 5 340 tkr till
förvaltningsområde Lärande, 2 260 tkr till förvaltningsområde Omsorg, 302 tkr till
förvaltningsområde samhällsutveckling, 1 230 tkr till kommunstyrelseförvaltningens
stab samt 452 tkr till Överförmyndarverksamheten;
att resterande medel om 3 209 tkr inte fördelas utan tillförs årets resultat.
____
Beslutet lämnas till:
Ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningens stab
Förvaltningsområdena Lärande, Omsorg, Samhällsutveckling
Bygg- och miljönämnden
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KS/2014:1556
§ 117
Försäljning av Tvets skola - utredningsuppdrag
Föreningen Tegneby Framtid har 2016-04-14 inkommit med en förfrågan om att
förvärva Tvets skola i avsikt att förvalta fastigheten. Föreningens syfte är att de ser
möjligheter med fastigheten för bygden och är mån om att förskoleverksamheten
fortsätter.
Föreningen avser att bilda ett aktiebolag för förvärvet, vilket således blir köpare i en
avtalssituation. Fastigheten, i nuvarande skick, är värderad till ca 4,5 mkr och
innefattar förutom lokaler för nuvarande förskoleverksamhet även ett par bostadshus,
en idrottshall och ytterligare en verksamhetslokal (tidigare förskola).
Förvaltningsområdeschefen för Lärande har i ett yttrande uttryckt ett behov av att
trygga lokaler en förskola i området med tre avdelningar. En förutsättning anges vara
att lokalerna är väl fungerande och till en rimlig hyra samt ett klargörande om
renoveringsplan och ekonomiska konsekvenser för förvaltningsområde Lärande.
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har upprättat en tjänsteskrivelse som yttrande
i ärendet. I detta står bland annat att för vidare ställningstagande och politiska beslut
om försäljning bör ett antal punkter utredas specifikt:
- Nulägesbesiktning (ventilation med tillhörande styrutrustning är uttjänt) (säljare)
- Specifikation av kommunens krav från verksamheten (säljare)
- Framtagande av renoveringsplan/underhållsplan inkl.
miljökrav/energieffektiviseringskrav (köpare)
- Beskrivning av förvaltarorganisationen/felanmälan etc. Vilket ansvar för
fastighetsfrågor som ligger på verksamheten respektive fastighetsägare/
förvaltare/hyresvärd (köpare)
- Ev. klausuler om vidareöverlåtelse (säljare)
- Hyreslängd (köpare)
- Lokalvård i lokalerna (säljare)
Därefter kan förslag till hyresavtal med gränsdragningslista och köpeavtal upprättas
och en bedömning kan göras utifrån ekonomiska aspekter för såväl säljare som
köpare. Processen är således ganska omfattande och kräver resurser från båda parter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-02
Yttrande Förvaltningsområdeschef lärande 2016-04-29
Intressentförfrågan Tegneby Framtid 2016-04-04
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 76
_____
I kommunstyrelsen lämnar förvaltningen information i ärendet.
Christer Hellekant (MP), med instämmande av Lars Larsson (C), Maria Sörkvist (C)
och Alexander Hutter (S) föreslår att arbetsutskottets förslag ska bifallas.
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Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan bifallas, och finner frågan med ja
besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt förvaltningsområde Samhällsutveckling med stöd av
förvaltningsområdena Lärande och Omsorg att utreda och bereda beslutsunderlag för
en försäljning av Tvets skola.
_____
Beslutet lämnas till:
Samhällsutveckling
Lärande
Omsorg
Ekonomienheten
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KS/2016:68
§ 118
Igångsättning av investeringar inom renhållningsverksamheten, Molok
Käringön
Förvaltningen har lämnat in ansökan om antagande av total investeringsram och
igångsättning för investering avseende Molok Käringöns gästhamn, 350 000 kronor.
Under 2016 har det antagits en reviderad investeringsbudget som innefattar
förändringar på investeringar inom renhållningsverksamheten.
Beslutet finns i liggande investeringsplan med 250 000 kronor och beräknas kosta 100
000 kronor mer än tidigare. Detta finansieras genom omfördelning av
investeringsmedel då bomsystem Månsemyr har en lägre kostnad med 100 000 kronor
än tidigare.
Investeringen är en tillkommande investering som inte finns specificerad i
investeringsbudget. Då beloppet är på mindre än 10 PBB (prisbasbelopp), ska ärendet
behandlas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-29
Investeringsblankett – Molok Käringöns gästhamn, daterad 2016-04-15
Kostnadskalkyl - Molok Käringöns gästhamn, daterad 2016-04-20
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 75
____
Christer Hellekant (MP) föreslår att arbetsutskottets förslag kan bifallas.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag, och
finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna investeringsprojekt– Molok Käringöns hamn – med total
investeringsram om 350 000 kronor,
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av det förslagsställande Affärsdrivande verksamhet, renhållning
____
Beslutet lämnas till:
Samhällsutveckling/förvaltningsområdeschef
Samhällsutveckling/chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
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KS/2016:14
§ 119
Beslut om investeringsbidrag till 7-manna fotbollsplan, Torp GoIF
Enligt kommunens regler för föreningsstöd kan ett särskilt investeringsbidrag sökas av
föreningar. För ansökan över ett (1) basbelopp måste giltigt arrendeavtal finnas med
en löptid om minst 10 år. Sista ansökningsdag för bidraget är den 1 september årligen
och i samband med antagande av budget beslutas om hur stor bidragspotten ska vara.
För 2016 finns 600 000 kronor avsatta. Hittills i år har fyra föreningar sökt.
Torp GoIF har lämnat en ansökan, inkom 2016-03-01, om investeringsbidrag till en
ny 7-mannaplan.
Föreningen beräknar att den totala kostnaden till 596 250 kronor inklusive staket runt
planen då den gränsar till landsvägen. Föreningen har även erhållit bidrag till projektet
från andra parter. Föreningen kommer själva att medfinansiera planbygget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-31
Utskottet för samhällsutveckling 2016-05-04, § 66
_____
Lars Larsson (C) och Michael Relfsson (FO) föreslår att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla utskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag om 100 000 kronor till Torp GoIF, till nybyggnation av en ny 7mannaplan, samt
att medel tas ur konto Investeringsbidrag 30224.
_____
Beslutet skickas till
Torp GoIF
Samhällsutveckling/Fritid
Ekonomienheten
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KS/2014:1191
§ 120
Beslut om investeringsbidrag till Folkets Hus, Ideella Föreningen
EllösParken
Enligt kommunens regler för föreningsstöd kan ett särskilt investeringsbidrag sökas av
föreningar. För ansökan över ett (1) basbelopp måste giltigt arrendeavtal finnas med
en löptid om minst 10 år. Sista ansökningsdag för bidraget är den 1 september årligen
och i samband med antagande av budget beslutas om hur stor bidragspotten ska vara.
För 2016 finns 600 000 kronor avsatta. Hittills i år har fyra föreningar sökt.
Ideella föreningen EllösParken har lämnat en ansökan, daterad 2016-03-21, till
kommunen om investeringsbidrag till renovering av Folkets hus. Föreningen
hemställer att kommunen ska delfinansiera projektet med 30%, maximalt 163.575 kr,
av ansökt bidrag hos Boverket.
Enligt ansökan ska parken återigen bli en plats för ungdomar där de kan mötas och
skapa sina egna minnen av parken och sin hembygd. Folkets Hus är i stort behov av
upprustning och har genom sin storlek möjlighet att utvecklas för flera
användningsområden inom kulturlivet, och för dessa ändamål behöver köket byggas
om och moderniseras samt att dusch och toaletter åtgärdas.
Upprustning av Folkets Hus påbörjades genom att kommunstyrelsen beviljade
föreningen investeringsbidrag om 265 000 kr till nytt värmesystem enligt § 292, 201409-25. Föreningen medfinansierar den föreslagna ombyggnationen med 109 050
kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-27
Utskottet för samhällsutveckling 2016-05-04, § 67
_____
Lars Larsson (C) föreslår att utskottets förslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla utskottets förslag, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag om 163 575 kronor till Ideella Föreningen EllösParken, till
renovering av Folkets Hus, samt
att medel tas ur konto Investeringsbidrag 30224.
Jäv
Anders Tenghede (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____
Beslutet skickas till
Ideella Föreningen EllösParken
Samhällsutveckling/Fritid
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-05-25

KS/2016:680
§ 121
Inrättande av tjänst motsvarande 2,25 årsarbetare stödassistent på
Kaprifolvägens gruppbostad
Kaprifolvägens gruppbostad i Svanesund, togs i bruk september 2013. Verksamheten
riktar sig till LSS-lagens målgrupp enligt 1 § p. 1 lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. I gruppbostaden finns 6 lägenheter.
Förvaltningsområde omsorg bedömer att personalstaten på Kaprifolvägens
gruppbostad har behov av en permanent bemanning av 12,5 årsarbetare som finns
inrättade samt utökning med 2,25 årsarbetare, för att tillgodose behovet av stöd och
service till de 6 brukare som bor på gruppbostaden. Utökningen beräknas kosta
1 012 500 kronor. Kostnaden förslås finansieras inom tilldelad budgetram 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-15
Utskottet för omsorg 2016-05-10, § 50
_____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag, och finner frågan
med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta tjänst motsvarande 2,25 årsarbetare i form av stödassistent med placering
för närvarande på Kaprifolvägens gruppbostad enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade LSS, till en kostnad av 1 012 500 kronor på helårsbasis. Kostnaden
finansieras utifrån ramtilldelning 2016.
_____

Beslutet lämnas till:
Omsorg
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-05-25

KS/2016:681
§ 122
Inrättande av föreståndartjänster samt konvertering av gruppledare till
föreståndare inom verksamheten för boende ensamkommande barn
Under 2015 tog Orust kommun emot 71 ensamkommande barn. Merparten av dessa
placerades inom kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn. För att
täcka behovet expanderade kommunens HVB-verksamhet från ett till fyra boende
under året.
Migrationsverket har sedan tidigare meddelat att Orust under 2016 kan komma att
anvisas 95 ensamkommande barn. Från 1 april 2016 gäller en ny anvisningsmodell
som anger att Orust kommun ska ta emot 2,3 promille av de ensamkommande barn
som kommer till Sverige. Både Migrationsverket och Länsstyrelsen har aviserat att
förväntningarna är att situationen under 2016 kommer att likna den som var under
2015, dvs att det kommer en stor mängd flyktingar och ensamkommande barn under
sommaren och hösten.
För närvarande består kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn av
fyra enheter. Avsikten är att avveckla ett boende, bland annat på grund av lokalbrist.
Behovet är att tillsätta föreståndare till tre boenden. På ett av kommunens boenden
finns det en gruppledare som kan konverteras till föreståndare, varför behovet är två
nya tjänster.
När det gäller ekonomin så får kommunen i regel full täckning för att bedriva
boendeverksamhet för ensamkommande barn genom Migrationsverket. Kostnaderna
återsöks i efterhand.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-12
Utskottet för omsorg 2016-04-10, § 49
_____
Christer Hellekant (MP) föreslår att utskottets förslag ska bifallas med smärre
redaktionell ändring när det gäller finansieringen.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om utskottets förslag kan bifallas enligt Christer
Hellekants förslag, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta två föreståndare med tjänstgöringsgrad heltid för kommunens HVBverksamhet för ensamkommande barn till en kostnad av ca 1 150 tkr på helårsbasis,
att konvertera tjänsten gruppledare till föreståndare, samt
att kostnaden finansieras inom verksamhetens ram.
_____
Beslutet lämnas till:
Omsorg/IFO
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-05-25

KS/2016:20
§ 123
Redovisning av resultatet 2015 för Kostnad per brukare (KPB) inom individoch familjeomsorgen
Förvaltningsområdet omsorg genomför sedan 2011 årligen ett projekt som avser att
analysera kostnader per brukare/ insatser. Kostnad per brukare (KPB) används för att
få bättre information om prestationer och kostnader inom verksamheterna Vård och
omsorg, Stöd och omsorg och Individ – och familjeomsorgen.
Förvaltningsområdet har för år 2016 valt att begränsa projektet till Individ-och
familjeomsorgen. Orsaken till detta är att inom verksamhetsområdet Vård och omsorg
pågår en analys av kostnaderna för hemsjukvården utifrån 2014-års resultat av
Kostnad per brukare.
För Stöd och omsorg bedömer förvaltningen att inget behov föreligger då
verksamheten har kontroll över både prestationer och kostnader.
Förvaltningsområdet använder sig av resultatet för styrning, uppföljning och
förbättring av verksamheten.
Resultatet av KPB har årligen redovisats i Kommunstyrelsens.
Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen en presentation av resultatet av 2015
års resultat avseende Kostnad per brukare.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
______

Beslutet lämnas till:
Omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-05-25

KS/2015:2086
§ 124
Redovisning av långvariga försörjningsstödsärenden inom individ- och
familjeomsorgen
Under november månad 2015 har vuxenenhetens socialsekreterare som arbetar med
försörjningsstöd gjort en kartläggning av sina långtidsärenden. De ärenden som varit
aktuella sedan 2015-02-01 eller längre, räknades in, det vill säga personer som hört av
sig angående sitt behov av ekonomiskt bistånd innan 1 februari i år och som
fortfarande uppbär försörjningsstöd 2015-11-01.
2015-11-01 fanns 170 hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd (146 ekonomiskt
bistånd, 10 ekonomiskt bistånd flykting, 12 bistånd som förskott på förmån). Nästan
hälften, 76 ärenden, hade varit aktuella i mer än nio månader. Majoriteten av
långtidsärendena, 70, bestod av ensamhushåll. 27 ärenden var registrerade på kvinnliga
sökande och 49 på manliga. Av de 49 manliga sökande var det 6 som hade en
medsökande.1
Alltför många personer har levt med försörjningsstöd alltför länge inom Orust
kommun. Långvarigt försörjningsstöd leder såväl till låg ekonomisk levnadsstandard
som till en minskad självständighet. Under våren 2016 kommer vuxenenhetens
ekonomi- och mottagningsgrupp att tillsammans följa upp de långvariga
försörjningsstödsärenden som redovisats för att söka efter nya vägar till annan
försörjning för de personer som omfattas. Detta kommer att göras på samrådsmöten i
handläggargruppen.
Beslutsunderlag
Kartläggning av långvarig försörjningsstödsärenden, 2015-12-11
____
Kommunstyrelsen får vid dagens sammanträde en presentation av förvaltningen av
den genomförda kartläggningen av långvariga försörjningsstödsärenden.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
____
Beslutet lämnas till:
Omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-05-25

KS/2014:1728, KS/2016:84
§ 125
Ordförandens information
Ordföranden informerar om skrivelse, daterad 2016-05-24, som skickats till Västtrafik,
som rör beslutad förändring av linjen Orust Express.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-05-25

KS/2016:85
§ 126
För kännedom
Protokoll:
-

Utskottet för samhällsutveckling 2016-05-04, § 64-76
Utskottet för lärande 2016-05-09, § 41-50
Utskottet för omsorg 2016-05-10, § 46-55
Arbetsutskottet 2016-05-11, § 67-84

Övrigt:
-

Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-04-27 i ärende angående överklagande
av beslut om skolskjuts. Dnr KS/2016:479. Förvaltningsrätten upphäver det
överklagade beslutet och visar målet åter till kommunstyrelsen i Orust kommun
för ny prövning av gjord ansökan om skolskjuts för elev. Ärendet handlar om
ansökan om skolskjuts vid delad vårdnad, där de två boendena bedöms ha olika
förutsättningar för anordnande av skolskjuts.

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:86
§ 127
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska
redovisas till styrelsen.
Följande delegationsbeslut anmäls:
-

Kommunstyrelsen delegationsbeslut, § 162-209, enligt rapport 2016-05-17

-

Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista nr 4/2016

-

Handikappomsorgen – LSS-insatser enligt lista nr 4/2016

-

Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall till hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 4/2016

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-05-25

§ 128
Yttrande enligt 11 a § Passlagen (Polisens ärende:RES-16550656074)
Polisen i Uddevalla har 2016-03-29 inkommit med en begäran om yttrande enligt 11 a
§ Passlagen.
Beslutsunderlag
Familjerätten i Stenungssund och Orust tjänsteskrivelse/yttrande, daterat 2016-0427.
Utskottet för omsorg, 2016-05-10, § 1127
Kommunstyrelsen beslutar
att översända yttrande, daterat 2016-04-27, till Polisen, vari kommunen tillstyrker
föreliggande ansökan om pass.
____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet lämnas till:
Polisen Uddevalla
Omsorg/familjerätt

