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KS/2012:1772
§ 244
Redogörelse för Kostnad per brukare 2013 - Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområdet omsorg har för tredje året i rad genomfört projektet Kostnad
per brukare(KPB). Kostnad per brukare är en metod för att beräkna kostnader per
insats inom kommunal vård och omsorg.
KPB används för att få fram bättre information om prestationer och kostnader inom
socialtjänsten och funktionshinderområdet, något som i sin tur ger bättre underlag
för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Olika kommuner kan
jämföras inom dimensionerna brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.
Projektet genomfördes med stöd av företaget Ensolution som tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat metoden Kostnad per brukare.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
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Exp: Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Kommunchefens ledningsgrupp
KS/2014:1372
§ 245
Delårsrapport augusti 2014
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport för perioden
januari till och med augusti. Delårsresultatet är ett underskott på minus 2,9 miljoner
kronor, vilket är 11,1 miljoner kronor sämre än föregående år. I resultatet ingår
jämförelsestörande poster med minus 12,7 miljoner kronor som avser merkostnader
för att Henåns skola inte är i bruk samt kostnader för att återställa skolan.
Årets resultat är budgeterat till plus 20 miljoner kronor vid årets slut.
Helårsprognosen visar ett underskott på minus 36,6 miljoner kronor. Det är en
avvikelse på minus 56,6 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror i
huvudsak på fortsatta kostnadsökningar inom omsorgen och att inte Henåns skola är
i bruk.
I prognosen ingår jämförelsestörande poster med minus 42,3 miljoner kronor som
avser merkostnader för att Henåns skola inte är i bruk samt kostnader för att
återställa skolan. Balanskravsresultatet beräknas till minus 36,1 miljoner kronor och
kan täckas med medel från resultatutjämningsreserven.
Investeringsprognosen uppgår till 145,8 miljoner kronor av budgeterat 167,5 miljoner
kronor. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas renovering av Ängås
skola, Varekils skola, VA-ledning samt gång- och cykelväg till Tuvesvik.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-27 § 84 bland annat
att uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag på reviderad
investeringsplan för att se över vilka investeringar som kan senareläggas eller
prioriteras bort/in och ta fram en konsekvensanalys av detta.
Till delårsrapporten bifogas en bilaga som belyser årets och de tre kommande årens
investeringsbehov med en konsekvensanalys.
Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2014, upprättad 2014-09-15
Bilaga 1 Investeringsbehov 2014-2017 med konsekvensanalys, upprättad 2014-09-15
Bilaga 2 Uppföljning av beslutade verksamhetsförändringar i budget samt
redovisning av nya planerade åtgärder 2014, upprättad 2014-09-15
Lars-Åke Gustavsson (ober), med instämmande av Kerstin Gadde (S), föreslår
kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunchefen att snarast införa en rutin för särskild prövning av
inköp, vakanstillsättning och beviljande av övertid till och med 2014-12-31, och
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att uppdra till utskottet för omsorg att återkomma till kommunstyrelsen med ett
förslag till åtgärder inom individ- och familjeomsorgen både på kort och lång sikt,
och
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att återkomma med en lägesrapport
vad avser försäljning av fastigheter och tomter enligt plan, samt
Lars-Åke Gustavsson (ober) föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per augusti 2014
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Moderatera gruppen, via Ingrid Cassel, avstår från att delta i beslutet.
Folkpartiet, via Claes Nordevik, avstår från att delta i beslutet.
__________
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KS/2014:114

§ 246
Förvaltningens information
Personalchef Ann-Katrin Ottinder informerar om sjuklönekostnaderna i kommunen.
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef, informerar från förvaltningsområde lärande.
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef, informerar från förvaltningsområde
omsorg.
Jan Eriksson, kommunchef, informerar om säkerheten i kommunhuset,
ledarutveckling, SOLTAK AB .
__________
Informationen läggs till handlingarna.
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Exp: Kommunfullmäktige
OKFS
KS/2014:826
§ 247
Policy och Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter i Orust
Kommun
Under 2000-talet har i ökad omfattning konstaterade och misstänkta fall av mutor
och annan korruption inom kommunala organisationer aktualiserats. Den 1 juli 2012
trädde en ny mutbrottslagstiftning i kraft. Vidare infördes två nya kriminaliseringar,
vårdslös finansiering av mutbrott samt handel med inflytande.
Dokumenten Policy mot korruption och andra oegentligheter i Orust Kommun samt
Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter i Orust Kommun ska utgöra
basen i kommunens etiska reglerverk för att förebygga sådana händelser. Vidare ska
detta regelverk kompletteras senare under året med en modell för Intern kontroll för
att säkerställa efterlevnaden av regelverket.
Policyn är det övergripande styrdokumentet som anger kommunens inställning och
förhållningssätt i den aktuella frågan. Regelverket omfattar alla anställda och
uppdragstagare samt alla förtroendevalda i kommunens organisation.
Som underlag i ärendet finns en skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Förslag
till Policy och riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter i Orust kommun,
daterad 2014-06-03, samt en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-06-04.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter, samt
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta Policy mot korruption och andra oegentligheter i Orust kommun.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter, samt
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Policy mot korruption och andra oegentligheter i Orust kommun.
Bertil Olsson (S) avstår från att delta i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

2014-09-25

Exp: Ekonomienheten
Kommunchefens ledningsgrupp
KS/2014:1318
§ 248
Riktlinjer för intern kontroll
Kommunallagen 6 kap. 7 § reglerar att nämnderna ska var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna skall
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal
angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till en juridisk person eller
enskild.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 197 om nya ekonomistyrningsprinciper
där intern kontroll omnämns för första gången. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att
anta kompletterande riktlinjer i den mån detta fordras. Intern kontroll är ett sådant
område.
I granskningen av kommunens årsredovisning 2013 konstaterar PwC att kommunen
inte bedriver ett systematiskt arbete med intern kontroll i enlighet med
kommunallagen 6 kap. 7 §. Denna brist har revisorerna påtalat under flera år.
Riktlinjer för intern kontroll kommer att utgöra basen för det fortsatta arbetet med
att systematisera intern kontroll arbetet.
Som underlag i ärendet finns Riktlinjer för intern kontroll, upprättad av
kommunstyrelseförvaltningen 2014-09-01, samt en tjänsteskrivelse från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-09-01.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för intern kontroll.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp: Ekonomienheten
KS/2014:672
§ 249
Finansrapport enligt Finanspolicy för Orust kommun
Som underlag i ärendet finns Finansrapport augusti 2014, daterad 2014-09-09, samt
en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad, 2014-09-01.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapporten per augusti 2014.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp: Utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för omsorg
KS/2014:1327
§ 250
Uppdrag om markanvisning
Detaljplanen för Henån 1:272 m fl. vann laga kraft i januari 2014. Planen avser
byggrätt för skola, förskola bostäder samt vård och omsorg. Planering pågår för nya
Bagarevägens förskola och Kaprifolgårdens äldreboende är tänkt att byggas ut för att
motsvara framtida äldreomsorgsbehov.
En förfrågan om markanvisning har inkommit från SEAB och Almö Livs AB om att
få förvärva fastigheten Henån 1:275 med avsikt att i etapp 1 bygga hyreshusenhet
innehållande äldreboende och vårdcentral. Intressenterna önskar tillsammans med
Orust kommun projektera ett nytt äldreboende för att tillfredsställa kommunens
långsiktiga behov av bra äldreboende. De båda företagen har planer för vårdcentral,
familjecentral, rehab, tandläkare, apotek och friskvårdsentreprenör .
En markanvisning innebär en ensamrätt att under en begränsad tidsperiod få
utveckla ett projekt inom ett område för att i ett senare skede ha möjlighet att köpa
och bebygga marken för specifikt ändamål. Förfrågan avser fastigheten Henån 1:275
som är planlagd för vård. Del av fastighet Henån 1:306, tillhörande samma detaljplan,
avsedd för bostäder bör hanteras i sammanhanget.
Kommunen har en mycket hög beslutad och planerad investeringsnivå de
kommande åren. Samtidigt finns snara behov av nyinvesteringar inom flera
verksamheter, t ex inom omsorgen. En markanvisning kan vara ett sätt att påskynda
investeringarna och där kommunen utan ägande ändock kan försäkra sig om att syfte
och långsiktiga verksamhetsbehov uppfylls.
En utredning bör innefatta nödvändiga nytto/kostnadskalkyler för markanvisningen,
men också hantering av närliggande fastigheter inom detaljplanerat område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-15
Bilaga: Plankarta Henån 1:272
__________
Inga Göransson (C), med instämmande av Kristina Svensson (MP), föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att uppdra till utskottet för omsorg och utskottet för samhällsutveckling att bereda
ärendet vidare.
Arbetsutskottet beslutar enligt Inga Göranssons förslag.
__________
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Inga Göransson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att tillsammans med utskottet för
omsorg utreda verksamhetsbehov för omsorgsplatser och ekonomiska
förutsättningar för en markanvisning med ändamål äldreboende och vårdcentral för
fastigheten Henån 1: 275, samt
att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att fastighetsbilda den del av
fastigheten Henån 1:306 avsedd för bostäder för senare försäljning på öppna
marknaden.
Kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons förslag.
__________
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KS/2012:2615

§ 251
Henån skola
Konsulten Ralf Håkansson presenterar sig.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:884
§ 252
Revidering Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda,
fr.o.m. 2015-01-01.
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-26 § 204 att återremittera den del av
bestämmelserna som rör valnämnden med motiveringen att ersättning till
valnämnden ska förtydligas.
__________
Arvodesberedningen beslutade 2014-09-05 § 5 att föreslå ersättning till valnämnden
enligt bilaga 1. Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 9 C.
En redaktionell förändring föreslås samtidigt där § 9 delas in i tre paragrafer och
således blir 9A, 9B samt 9C. Med detta ändras även hänvisningen i § 2 där § 9 ersätts
av 9A enligt bilaga till sammanträdesprotokoll 2014-09-05.
__________
Som beslutsunderlag i ärendet finns sammanträdesprotokoll från
Arvodesberedningen med bilaga, daterat 2014-09-05.
Lars-Åke Gustavsson (ober) föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ändringen i Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendavalda
enligt Arvodesberedningens förslag.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige enligt Lars-Åke Gustavssons
förslag.
__________
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Exp: Utskottet för samhällsutveckling
KS/2014:1046
§ 253
Köp av verksamhetslokal: Övertagande av Orust Båtbyggarutbildning
Inom Orust gymnasieskola bedrivs sedan lång tid Hantverksprogrammet med
inriktning båtbygg. 2000-09-11 upprättades ett avtal där Orust kommun köper
utbildningsplatser av Orust båtbyggarutbildning AB. Avtalet innebär att företaget
tillhandahåller lärare, lokaler och material för ett fast pris per elev. Under senare år
har elevantalet minskat och den klausul som reglerar minsta ersättningsnivå har
inträtt.
Orust gymnasieskola har utvecklats under senare år och önskemål finns om att
utnyttja båtbyggarutbildningen till både IM (introduktionsprogram för elever som
inte är behöriga till nationellt program) och vuxenutbildningen. Med dagens avtal
finns inte flexibiliteten att nyttja detta.
Under läsåret 2013/2014 har det ordinarie avtal frångåtts till viss del. De båda lärarna
har visstidsanställts av Orust kommun och för lokalerna betalas en fast hyra. Detta
har möjliggjort en betydligt mer flexibel användning av lokaler och personal inom
gymnasium och komvux. Från och med sommaren 2014 är lärarna tillsvidareanställda av Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 att under 2014 se över möjligheten för
Orust kommun att ta över Orust Båtbyggarutbildning.
Förvaltningen föreslår köp av den fastighet som Orust Båtbyggarutbildning idag
äger. Det innebär att uppdraget från Kommunfullmäktige slutförs.
Genom att hela utbildningen bedrivs i kommunens regi ges ökade möjligheter att
använda och utveckla verksamheten för hela gymnasieskolan och komvux.
Lokalen är en industrilokal på cirka 1000 kvm och ligger på mark som arrenderas
från Orust kommun. Sommaren 2013 gjordes en värdering av lokalen av Fastighetsbyrån Gert Jacobsson AB. Lokalerna ligger väl till i anslutning till Henåns busstation
vilket gör att lokalen långsiktigt kan vara intressant för kommunen att äga.
Förvaltningsområde för Samhällsutveckling har varit delaktiga i processen kring ett
övertagande och har inget att erinra mot ett övertagande.
Ekonomienheten konstaterar att årets investeringsram inte kommer att utnyttjas fullt
ut eftersom flera pågående investeringsprojekt är försenade. Förvaltningen föreslår
därför att köp av Orust Båtbyggarutbildnings lokaler genomförs innevarande år
eftersom de kommande årens investeringsram är mer ansträngd.
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Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde för Samhällsutveckling att genomföra köp av
Orust Båtbyggarutbildnings lokaler, Församlingsvägen 3 på Henån 1:306, under
2014, under förutsättning att investeringen godkänns av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna investeringsprojekt: köp av Orust Båtbyggarutbildnings lokaler– med
maximal investeringsram på 3,5 miljoner kronor inom av kommunfullmäktige
beslutad total investeringsram för 2014 (2013-11-14 § 186), samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras Förvaltningsområdet Lärande.
_________
Diskussioner fördes vid utskottet för lärandes sammanträde 2014-08-11 kring bland
annat huvudmannaansvar, ansvaret för eleverna, skolformens läroplan, nyttjandet av
utbildningsformen inom vuxenutbildningen, den strategiska placeringen av lokalen
och köp av fastigheten.
Utskottet för lärande beslutade 2014-08-11, 67 att återremittera ärendet och
återuppta det vid utskottet för lärandes sammanträde i september månad för att få
utökad information, samt att till sammanträdet i september bjuda in
utbildningsansvarig samt rektor för vuxenutbildningen.
_________
Niklas Olsson och Susanne Hofling, vuxenutbildningen/gymnasiet, ger information i
ärendet: bland annat om fördelen med att båtbyggarutbildningen ska drivas i
kommunal regi, möjligheten till större flexibilitet, smidigare hantering av både
marknadsföring samt hantering och utökat samarbete mellan nuvarande parter och
möjligheterna att bättre anpassa gymnasieskolans och vuxenutbildningens
verksamhet med ett huvudmannaskap.
Vid ett möte i maj år 2013 gavs information om utökade möjligheter i och med ett
övertagande av verksamhet och utbildning. Några av de möjligheter som redovisades
var yrkesintroduktion för Orust Gymnasieskola, mottagande av elever som därefter
kan söka vidare till utbildningar vid till exempel Högskolan Väst och Chalmers, social
verksamhet i form av arbetsträning och ungdomsverksamhet, museum och kurser
samt om Orust Båtbyggarutbildnings tillhörighet till Orust Gymnasieskola och
hantverksprogrammet med inriktning Båtbygg/finsnickeri.
En av förutsättningarna för fortsatt drivande av båtbyggarutbildning är att överta
även fastigheten. Nuvarande avtal med entreprenör Orust Båtbyggarutbildning AB
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avser endast behöriga gymnasieelever, men med entreprenörens vilja och ambition
för att hitta så flexibla lösningar som möjligt tar man i dagsläget även emot elever på
IM-programmen och från vuxenutbildningen.
Förutom möjligheten till större flexibilitet, smidigare hantering och utökat samarbete
mellan nuvarande parter samt möjligheten att bättre kunna anpassa både gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter nämns bland annat följande faktorer
ur ett fördelaktigt perspektiv:
• Viktigt att bevara båtbyggarutbildningen
• Vi är idag ensamma om att erbjuda träbåtsbyggeri på gymnasienivå, i såväl vår
region som i övriga delar av landet har trätekniska utbildningar försvunnit
• Det finns idag ett mångkulturellt samarbete
• Utbildningen har ett gott rykte även utomlands: man har elever från till exempel
Frankrike, Tyskland och Ghana
• Drygt 10 % av gymnasieeleverna som gått utbildningen är idag egna företagare
• Ett flertal elever har gått vidareutbildning på högskola
• Svenska Mässan och Båtbyggarutbildningen har haft ett flertal olika projekt
Diskussioner förs kring övertagande av såväl utbildning som fastighet.
Utskottet för lärande beslutar
att Orust kommun och Orust Gymnasieskola ska fortsätta bedriva hantverksprogrammet med inriktning Båtbygg.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att utreda och ge förslag till
de investeringar som krävs för att genomföra utbildningen.
_________
Det noteras att Ingrid Cassel (M) och Kristina Svensson (MP) informerar att Niklas
Olsson och Susanne Hofling informerade om sakförhållanden på utskottet för
lärandes sammanträde 2014-09-08, men har i övrigt inte deltagit i handläggning och
beslut av ärendet.
Michael Relfsson (FpO) och Sven Olsson (MP) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottet förslag.
_______
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Exp: VästKom
Västra Götalandsregionen
§ 254
KS/2014:698
Remissvar från Orust kommun. Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel i Västra Götaland
Det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen gav den 15
februari 2013 ”Ledningsrådet för hjälpmedel” i uppdrag at revidera, uppdatera och
modernisera handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel med innehållande
riktlinjer och produktanvisningar. Målet är att regelverket ska vara tydligt och
lättillgängligt och att invånarna i Västra Götaland får jämlik och säker tillgång till
hjälpmedel. Revideringen ska ha sin utgångspunkt i förändringar i lagstiftning och
föreskrifter. Erfarenhet från nuvarande regelverk har beaktats.
Handboken ska stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare och andra
ansvariga. Patientetens delaktighet i förskrivningsprocessen sak tydliggöras.
Handbokens riktlinjer och produktanvisningar har genomgripande anpassats till
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Handboken
har beretts inom gemensamma samverkansorganisationer.
Handboken översänds nu för synpunktsinhämtande/remisshantering i berörda
nämnder/styrelser i kommunerna och inom regionen. Sista svarsdag för remissvaret
är 1 oktober.
Beslutsunderlag
Västkoms remissversion - Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
Sammanställning av föreslagna förändringar i produktanvisningarna m.m.
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 1 september 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt remissvar till VästKom översända synpunkterna enligt
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 1 september 2014.
Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för omsorgs förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
§ 255

KS/2014:1031

Godkännande av Orust kommuns medlemskap i Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam
offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor.
Detta ska Tolkförmedling Väst uppnå genom att höja kvaliteten, rättssäkerheten, öka
tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013.
Medlemmar i Tolkförmedling Väst är Västra Götalands läns landsting samt
kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.
Flera kommuner har uttryckt önskemål om att bli medlemmar i Tolkförmedling Väst
och två kommuner har kommit in med en formell ansökan. Direktionen för
Tolkförmedling Väst ställer sig positiv till att ta in flera medlemmar och har lämnat
frågan vidare till samrådet för kommunalförbundet. Samtliga förbundsmedlemmar
ställer sig positiva till att bevilja medlemskap för fler kommuner.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av
sex ordinarie ledamöter från respektive medlem, alla med varsin ersättare.
Under direktionen leds verksamheten av en förbundschef.
Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli som leds av förbundschef
samt tolkförmedlingskontor med paltschefer och tolkförmedlare i Borås, Göteborg,
Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Tolkarna är uppdragstagare och registreras i ett
gemensamt register som är tillgängligt för alla tolkförmedlare inom Tolkförmedling
Väst.
I Tolkförmedling Västs skrivelse 19 juni 2014 finns beskrivning på hur dels
kommunerna ansöker dels hur antagningsförfarandet går till.
Varje medlem har vid kommunalförbundets bildande tillskjutit 1
kr/kommuninvånare som andelskapital. Andelskapitalet är beräknat på
medlemmarnas invånarantal per den 31 mars 2011 och uppgår till totalt 2,3 mkr.
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per den 31 december
2013 som andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap och
utökade arvodeskostnader ska varje ny medlem betala 25 tkr i administrativ avgift.
Efter att kommunernas ansökningar samt anpassning i kommunalförbundets
förbundsordning till fler medlemmar har behandlats och godtagits i respektive
ursprunglig medlems fullmäktige, blir de ansökande kommunerna medlemmar i
Tolkförmedling Väst per den 1 januari 2015.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 2 september 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Orust kommuns medlemskap i Tolkförmedling Väst
att fördelningen av kostnaderna för medlemskapet ska göras i budgetarbetet 2016
att Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
______________
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att
undersöka möjligheten att använda tolkförmedlingens tjänster under 2014 om behov
finns.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___________
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Exp:
Kommunchef
Folkhälsorådet
Folkhälsosamordnare
Förvaltningsområde omsorg
Samordnare Våld i nära relationer
Social resursförvaltning, Göteborgs stad
KS/2012:2706
§ 256
Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Dialoga komptetenscentrum
om våld i nära relationer
Dialoga erbjuder utbildning och konsultation till dem som i sitt arbete kan möta
barn, kvinnor och män som lever eller har levt med våld. Verksamheten erbjuder
också metodstöd och arbetar aktivt för att främja samverkan mellan olika
yrkesgrupper och myndigheter. Orust kommun har under åren 2013-2014 haft avtal
med Dialoga och har kunnat ta del av deras utbud med utbildningsinsatser, nätverk
och seminarier vilket har varit ett viktigt stöd i arbetet mot våld i nära relationer som
Orust kommun bedriver. Det har upplevts mycket positivt av dem som har deltagit.
Kommunernas ansvar för att stödja våldsutsatta vuxna och barn som har bevittnat
våld har i och med den lagförändring som gjordes i socialtjänstlagen 2007 kap.11 §
SoL blivit större. Det är också tydligt i den nationella samordnarens Carin Götblads
betänkande som lades fram den 30 juni 2014 för ett effektivare arbete mot våld i nära
relationer med ett antal förslag och lagändringar (SOU 2014:49) att samhället måste
arbeta förebyggande men också reagera tidigt när det finns tecken på att barn och
vuxna utsätts för våld i nära relation. Carin Götblad betonar också att våld i nära
relationer är en folkhälsofråga. Förfrågan gäller ett tillsvidare deltagande som
avtalskommun i Dialoga, med uppsägningstid på ett år, och från och med 1 januari
2015.
Orust kommun arbetar i en positiv riktning när det gäller området våld i nära
relationer med stöd till våldsutsatta, utbildningsinsatser, information och
förebyggande arbete. Kommunen behöver stöd i det arbetet med utbildningsinsatser,
metodstöd, goda exempel, aktuellt inom området och nätverk som Dialogas
kompetenscenter om våld i nära relationer kan erbjuda.
Som beslutsunderlag finns Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2014-0903, skrivelse Förfrågan om deltagande daterad 2014-06-12, Verksamhetsberättelse
2013 Dialoga, samt protokollsutdrag från Folkhälsorådet 2014-08-22 § 28.
__________
Folkhälsorådets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsvidare delta som avtalskommun i Dialogas kompetenscenter om våld i nära
relationer, med en uppsägningstid på 1 år, från och med 1 januari 2015, och
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att deltagandet finansieras inom ramen för Folkhälsorådets budget år 2015, samt
att utreda möjligheten att kostnaden för medlemsavgiften till Dialoga därefter förs in
i ordinarie budgetprocess inför eventuellt fortsatt deltagande år 2016.
__________
Els-Marie Ragnar (FpO) yrkar bifall till Folkhälsorådets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Folkhälsorådets förslag.
__________
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Exp: Kommunchef
Folkhälsorådet
Folkhälsosamordnare
Förvaltningsområde omsorg
Samordnare Våld i nära relationer
KS/2011:587
§ 257
Utveckling av området våld i nära relationer 2015
Våld i nära relationer är en folkhälsofråga och kommunen har ett ansvar att arbeta
med frågan enligt Socialtjänstlagen. Det handlar om att utveckla tydliga riktlinjer,
stöd, dokumentation, riskbedömningar. Orust kommun tog fram en kvinnofridsplan
år 2005 på uppdrag av Folkhälsorådet och den kommer att revideras under 2014.
Mörkertalet är stort och det finns mycket kvar att utveckla på området för att ha
beredskap med insatser efter behov.
Arbetsutskottet beslutade 2014-06-11 § 70 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
uppdra till förvaltningen fortsätta utveckla området Våld i nära relationer och söka
samverkan med andra kommuner, samt att föreslå Folkhälsorådet att medel för
motsvarande 25 % tjänst plus verksamhetsmedel finansieras inom ramen för
Folkhälsorådets budget för år 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-26 § 203 att anta förslaget.
Folkhälsorådet beslutade 2014-08-22 § 29 att avsätta medel motsvarande 25 procents
tjänst genom en förändring av den befintliga tjänsten som folkhälsosamordnare till
förmån för en samordnare för området våld i nära relationer under 2015 inom ramen
för folkhälsorådets budget, och att avsätta verksamhetsmedel med 100 000 kronor
under år 2015 inom ramen för folkhälsorådets budget.
Som beslutslutsunderlag finns tjänsteskrivelse daterad 2014-05-26 och 2014-09-03
samt protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2014-06-26 § 203 och Folkhälsorådet
2014-08-22 § 29.
__________
Folkhälsorådets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förändringen i tjänsten som folkhälsosamordnare under 2015 då medel
motsvarande 25 procents tjänst avsätts till förmån för en samordnare för området
våld i nära relationer, samt
att finansiering av arbete mot våld i nära relationer förs in i ordinarie budgetprocess
inför år 2016.
__________
Inga Göransson (C) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Folkhälsorådets förslag.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:1214
§ 258
Avgiftsjustering för alkoholservering, folköl och tobak
Enligt Alkohollagen (2010:1622) och Tobakslagen ges kommunerna rätt att ta ut
avgift för prövning av ansökningar om tillstånd. Kommunernas arbete med tillstånd
är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgiften skall täcka
kommunens kostnader för prövning.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-19 § 49 att anta förslag till revidering av
ansökans – och tillsynsavgifter.
Kommunerna ansvarar för tillsynen av försäljning av alkoholdrycker och för
tillståndsgivning av ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen
(2010:1622). Även tillsyn av försäljning av folköl enligt samma lagstiftning ligger på
kommunens ansvar. Kommunen har även tillsynsansvar för tobaksförsäljning enligt
tobakslagen (1993:581).
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i alkohollagen sett till
att en kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker skall kunna utövas. En
central tillsynsmyndighet, Statens folkhälsoinstitut, skall följa utvecklingen och vara
vägledande vid tillämpningen av lagen. De regionala myndigheterna Länsstyrelserna
skall ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas
verksamhet. Kommunerna och polismyndigheten skall utöva den direkta tillsynen
över restauranger med serveringstillstånd enligt kap 8 kap 1 § i alkohollagen.
Tillsynsarbetet skall bestå av både yttre och inre tillsyn.
Vid den yttre tillsynen kontrolleras hur verksamheten bedrivs med avseende på
ordning och nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller märkbart
påverkade personer, förekomsten av lagad mat samt att serverings ansvarig person
finns på plats. Det kontrolleras också att servering sker i enlighet med tillståndet så
som det framgår av tillståndsbeviset. Den inre tillsynen består bland annat av om
förutsättningar för tillstånd fortfarande föreligger vad det gäller till exempel
ekonomisk skötsamhet, brandsäkerhet, vandel utan anmärkning i polisens
belastningsregister, korrekt livsmedelshantering med mera.
För att kunna bibehålla den alkoholpolitiska målsättningen är en anpassning till
kostnadsläget nödvändig.
Förvaltningen föreslår därför en anpassning till konsumentprisindex.
Lagstöd för avgiftsuttag:
7 kap. 13 § AL ger en kommun rätt att ta ut avgifter dels för prövning av ansökan
om serveringstillstånd, dels för den löpande tillsynen av den som har
serveringstillstånd, enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna
skal följa de allmänna krav som finns beträffande kommunala taxor.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2014-09-25

Vid beräkning av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på
direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (pensionskostnader),
material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är
lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.. I självkostnadspriset
ingår också kostnader för exempelvis tolk och andra kostnader som uppstår i
samband med att sökande ska genomföra det enligt alkohollagen erforderliga
kunskapsprovet.
Genom att anpassa avgifterna till det konsumentindex som gäller kommer en
kompensation ske löpande för de ökade kostnader som verksamheten har
motsvarande ökade kostnader för löner, lokaler och övriga kostnader.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning där sociala hänsyn skall vara ledande framför
ekonomiska hänsyn. Kommunens alkoholpolitiska ambition kräver att barn och
ungdomsmiljöer hålls fria från alkoholens skadeverkningar och genom effektiv tillsyn
och noggrann tillsynsprövning uppfylls detta syfte. Detta förutsätter att det finns
ekonomiska resurser som följer den allmänna kostnadsutvecklingen.
Detta ärende avser en översyn och justering av avgifterna till att anpassas till den
allmänna kostnadsutvecklingen genom koppling till konsumentprisindex för samtliga
taxor och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
En avgiftshöjning föreslås vid förändringar i det tillståndshavande bolaget. Avgiften
täcker inte den i många fall omfattande utredning som sker då till exempel en ny
person köper in sig i ett tillståndshavande bolag. Även en anpassning av de avgifter
som avser cateringsanmälan i redan godkänd lokal föreslås, då hanteringen tar mer
tid än vad som beräknats vid tidigare avgiftsöversyn 2012. Kategorierna utvidgade
tillstånd och utvidgade tillstånd (serveringstid) slås ihop till en kategori som benämns
ändrat tillstånd. Inget förslag om avgiftshöjning utan syftet är endast att förenkla för
sökanden. Till denna kategori föreslås även att ansökan om cateringstillstånd, där
bolaget innehar tillståndet tillsvidare skall ingå. Detta innebär en avgiftssänkning från
8 000 kronor till 2500 kronor för den sökande.
Lagstöd för avgiftsuttag föreligger i 7 kap 13 § AL. Avgiftsuttaget ska följa den
kommunala självkostnadsprincipen. De principer som styr förslaget är att
kommunens arbete med serveringstillstånd alltjämt helt ska finansieras med avgifter
och att de alkoholpolitiska målen ska prioriteras.
Som beslutsunderlag finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2014-08-18 , nuvarande taxa 2012-03-01 och förslag till ny taxa 2014-08-18.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ändrade avgifter 2014-08-18 som gäller vid förändringar i det
tillståndshavande bolaget, och
att godkänna förslag till ändrade avgifter 2014-08-18 vid cateringsverksamhet, samt
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att samtliga avgifter justeras årligen i januari enligt konsumentprisindex, avrundat till
jämna tiotal kronor.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna förslag till ändrade avgifter 2014-08-18 som gäller vid förändringar i det
tillståndshavande bolaget, och
att godkänna förslag till ändrade avgifter 2014-08-18 vid cateringsverksamhet, samt
att samtliga avgifter justeras årligen i januari enligt konsumentprisindex, avrundat till
jämna tiotal kronor.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:1266
§ 259
Godkännande av avtal för köp av fastigheten Svanesund 7:64
Fastigheten Svanesund 7:64 ligger centralt i Svanesund och har stor strategisk
betydelse för utvecklingen av centrala Svanesund. Fastigheten är utpekad i
översiktsplan 2009 som område för bostadsändamål. En exploatering av fastigheten
är också avgörande för att kunna exploatera kommunens fastighet Svanesund 2:2
direkt norr om Svanesund 7:64. Utgångspunkten är ta fram en detaljplan och
exploatera för bostäder samt eventuellt viss service och handel inom både Svanesund
2:2 och 7:64. Vidare skapas förutsättningar för att knyta samman området med samt
utveckla Svanesunds centrum söder om Färjevägen. Detta skulle med fördel kunna
utredas i ett gemensamt planprogram.
En stor efterfrågan råder idag på lägenheter i kommunens tre största samhällen;
Henån, Svanesund och Varekil. Därmed är Stiftelsen i behov av att förvärva mark i
attraktiva lägen i dessa samhällen.
Fastigheten Svanesund 7:64 är privatägd. Stiftelsen Orustbostäder och
fastighetsägaren har kommit överens om en köpeskilling om 6,9 mkr. Markområdet
utgör 38 494 m2.
Hela området bedöms ha mycket goda förutsättningar för en bebyggelseetablering.
Stiftelsen Orustbostäders förvärv och utbyggnadsambition av fastigheten Svanesund
7:64 möter upp mot behovet av en utbyggnad av bostäder och utveckling i centrala
Svanesund.
Som beslutsunderlag finns tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25, karta 2014-08-20
Fördjupad översiktsplan, Svanesund
Bo Andersson (Ob) föreslår kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Stiftelsen Orustbostäders köp av fastigheten Svanesund 7:64.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons (Ob) förslag.
Sven Olsson (MP) deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv.
__________
Sven Olsson (MP) deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv.
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Claes Nordevik (FP), Ingrid Cassel (M) och Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp: Utskottet för samhällsutveckling
KS/2014:1118
§ 260
Uppdrag gällande del av fastigheten Henån 1:306, bilhallen
Utskottet för samhällsutveckling har gett förvaltningsområdet i uppdrag att
återkomma med förslag på lämpliga åtgärder avseende fastigheter som framgår i
protokoll, 2014-05-07 § 69, som partierna föreslagit som möjliga objekt för
försäljning eller omdisponering.
Förvaltningsområde samhällsutveckling har i uppdrag att säkra så att kommunens
fastighetsbestånd förvaltas med hög kostnadseffektivitet genom god hushållning med
lokaler som syftar till att öka resurserna för kommunens kärnverksamheter.
Bilhallen är sedan 2014-03-01 outhyrd. Ett flertal spekulanter har meddelat att de är
intresserade av att hyra alternativt köpa lokalen med ändamålet att bedriva publik
verksamhet. Lokalen har varit föremål i en pågående översyn av kommunens eget
lokalbehov. Lokalgruppens bedömning är att verksamheterna inte har något eget
behov av fastigheten.
Del av fastigheten Henån 1:306 med populärnamnet Bilhallen, är för närvarande
outhyrd och används inte heller av kommunens egen verksamhet. Fastigheten
bedöms vid en försäljning ha ett marknadsvärde på 4 miljoner kronor vilket är
betydligt lägre än det bokförda värdet. För att kunna sälja Bilhallen behöver
fastigheten dessutom styckas av. Vid val att kommunen istället hyr ut fastigheten har
en rimlig marknadsmässig årshyra bedömts till 600 kr/m2 exkl. värme och el.
Som beslutsunderlag finns tjänsteskrivelse, 2014-08-19 och värdeutlåtande, 2014-0713.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att behålla ägandet av del av fastigheten Henån 1:306, Bilhallen, samt
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att hyra ut Bilhallen till
marknadsmässig hyra.
_________
Kerstin Gadde (S) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för samhällsutveckling
KS/2014:1270
§ 261
Reinvestering avseende Mindre räddningsfordon för räddningstjänsten 2014
Räddningstjänsten har en föråldrad fordonspark där flera av fordonen är äldre en 25
år. Dessa saknar dagens moderna säkerhetsutrustning. Detta utgör en ökad risk vid
framkörning under till exempel dåliga väderförhållanden. Det blir även allt svårare att
hitta reservdelar till dessa fordon och medför att både stilleståndstiden och
kostnaderna för reperationerna ökar. Vid senaste besiktningen av räddningsbil 2515620 årsmodell 1987 påvisades brister och rostangrepp på fordonets bärande
konstruktion som gör att fordonet måste ersättas.
Det är idag problem att få tag i personal som innehar C-korts behörighet för
framförande av tunga fordon. Räddningstjänsten har därför tittat på andra
kommuners lösningar för dessa problem. Bland annat har alternativet med fordon
vars totalvikt ligger på 3500 kg tittats på.
Syftet med mindre fordon är: Säkerställa att personal med rätt körkortskompetens
finns, denna typ av fordon kräver B-korts behörighet Snabbare bryta
händelseförloppet på olycksplatsen. Lättare framkomlighet samt alternativt
släcksystem som är anpassat till den riskbild som finns inom Orust kommun Detta
ligger i linje med vårt arbete med kvalitetssäkring av räddningstjänsten inför
framtiden. enligt Lag om Skydd mot Olyckor.
Målsättningen är att ge räddningstjänsten ett modernt flexibelt fordon utrustat med
ett alternativt släcksystem för att kunna hantera olika typer av olyckor samt vara en
bättre resurs vid exempelvis brand i byggnad. Detta gör att man kan få ner
totalvikten under 3 500 kg och innebär att samtlig personalen kan framföra detta
fordon. För att klara lagkravet för rökdykning enligt Arbetsmiljöverkets
Författningssamling (AFS2007:7) måste ett mindre fordon komplementeras med ett
större fordon exempel tankbil.
Den vision vi har med ett större och mindre fordon på vissa stationer gör att man
ökar effektiveteten men till en lägre investeringskostnad samt blir billigare i drift och
underhåll.
Som beslutsunderlag finns tjänsteskrivelse 2014-08-15.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna investeringsprojekt – mindre räddningsfordon – med total
investeringsutgift på 1,6 miljoner kronor inom kommunstyrelsens anslag för mindre
investeringar (kommunfullmäktige 2013-11-14 § 186), samt

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av förvaltningsområde samhällsutveckling.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
Fritidskonsulent
KS/2014:218
§ 262
Bidrag till nytt värmesystem i Ellös Folkets hus, Västra Orust
Byggnadsförening
Västra Orust Byggnadsförening inkom med ansökan 2014-05-23 om bidrag till nytt
värmesysten i Ellös Folkets hus. Föreningen har dock inte gjort den årliga
registreringen som ska ske före första mars enligt regler för föreningsstöd beslutade
av kommunfullmäktige 2012-12-27 § 217.
Ellös Folkets hus är en av de stora samlingslokaler som finns i kommunen med
många möjligheter. Folkets hus har över tid betytt mycket för bygden. Här samsas
föreningar, kommunal verksamhet och företag, vilket resulterar i värdefulla möten
och fruktbara relationer. Ägarförhållandena är sådana att 12 föreningar på orten äger
andelar i Folkets hus och parken.
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att det finns allmänna mötesplatser där den
bärande idén är att de skapar möjligheter till utveckling, förändring, reflektion och
möten mellan människor.
Lokal- och vattenuppvärmning installerades, för ca 40 år sedan, enligt den tidens
norm som oljeeldad centralvärme. Oljepannan som är en central del i
uppvärmningssystemet byggdes om till att eldas med pellets för ca 15 år sedan. Den
har blivit utdömd och värmesystemet fungerar inte. Det finns dessutom några
luftvärmeanläggningar men de klarar inte av en sådan stor anläggning. Föreningen är
inte bidragsberättigad till något LOK 1-bidrag, bidrag till driftskostnader.
Ett kostnadsförslag 2014-05-19, om 280 000 kronor, för installation av pelletspanna
dimensionerad för lokalyta och varmvattenbehov finns.
Föreningen ansöker om 280 000 kronor för att under hösten 2014 byta pelletspanna.
Föreningen är inte bidragsberättigad enligt regler för föreningsstöd beslutade av
kommunfullmäktige 2012-12-27 § 217.
Som beslutsunderlag finns tjänsteskrivelse 2014-08-20 och ansökan inkommen 201405-23.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Västra Orust Byggnadsförenings ansökan om 280 000 kronor till byte av
pelletspanna, med motiveringen att föreningen inte är bidragsberättigad enligt
gällande föreningsstödsregler beslutade kommunfullmäktige 2012-12-27 § 217.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32

2014-09-25

Utskottet för samhällsutveckling konstaterar dock att kommunstyrelsen kan bereda
ärendet i annan ordning.
________
Inga Göransson (C), med instämmande av Kerstin Gadde (S), Ingrid Cassel (M) och
Michael Relfsson (FpO), föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Västra Orust Byggnadsförening investeringsbidrag om 265 000 kr till nytt
värmesystem, samt
att medel tas ur konto Investeringsbidrag 30224 av kvarvarande investeringspott om
300 000 kr.
Kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
Fritidskonsulent
KS/2014:218
§ 263
Bidrag till utbyte av traktor, Myckleby IK
Myckleby IK inkom med ansökan 2014-02-27 om bidrag till utbyte av traktor.
Föreningen har en fin fotbollsanläggning i Svanesund som behöver ses om.
Idag har föreningen en traktor, en International 1970, som köptes 1996. Den
uppfyller inte de krav som finns för att kunna sköta om anläggningen. Dieseltank,
koppling och startmotor är inte av bästa kvalitet.
Önskemål är en 4-hjulsdriven traktor med frontlastare så att föreningen kan klara allt
arbete själva och slipper få höga kostnader för att leja bort arbetet.
Föreningen ansöker om 150 000 kronor till byte av traktor.
Föreningen har behov av reinvestering i form av ny traktor med frontlastare. Denna
behövs för saltning och underhåll av fotbollsplaner och investeringen bedöms
minska föreningens behov av köpta tjänster.
Som beslutsunderlag finns tjänsteskrivelse 2014-08-20 och ansökan 2014-02-27.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag om 100 000 kronor till Myckleby IK, för utbyte av traktor, och
att medel tas ur konto Investeringsbidrag 30224, av kvarvarande investeringspott om
300 000 kronor, samt
att investeringsobjektet inte, utan kommunens godkännande, får avyttras inom 3 år.
_________
Inga Göransson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Myckleby IK bidrag om 100 000 kronor för utbyte av traktor, och
att medel arbetas in i budget 2015, investeringsbidrag konto 30224, samt
att bidraget betalas ut i januari 2015.
Kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
Fritidskonsulent
KS/2014:218
§ 264
Bidrag till utbyte av staket mot skolan i Varekil, Stala IF
Stala IF inkom, 2014-03-03, med ansökan om bidrag till utbyte av staket mot skolan
av säkerhetsskäl.
Föreningen har en fin fotbollsanläggning bredvid Varekils skola. Föreningen ser till
säkerheten och i det inledande arbetet framkom ett behov av att prioritera att byta ut
staketet på kortsidan från konstgräsplanen mot skolskjutsarna.
Staketet har gått sönder/lossnat och stolparna är inte raka efter att ha blivit påkörda
flera gånger. Föreningen ansöker om 209 875 kronor för att byta ut staketet.
Föreningen bedöms ha ett visst renoveringsbehov av sitt staket, dock bedöms inte ett
totalt byte vara nödvändigt i dagsläget.
Som beslutsunderlag finns tjänsteskrivelse 2014-08-20 och ansökan inkommen 201403-03.
Bo Andersson (Ob) förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag om 110 000 kronor, till Stala IF, för utbyte av staket mot skolan i
Varekil, samt
att medel tas ut konto Investeringsbidrag 30224, av kvarvarande investeringspott om
200 000 kronor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons (Ob) förslag.
_________
Inga Göransson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja bidrag om 110 000 kronor till Stala IF, för utbyte av staket mot skolan i
Varekil, och
att medel arbetas in i budget 2015, investeringsbidrag konto 30224, samt
att bidraget betalas ut i januari 2015
Kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
§ 265
KS/2014:218
Bidrag till handikappanpassning av Sörkilens badplats i Ellös, Föreningen
Ellös
Föreningen Ellös inkom med ansökan 2014-08-28 om handikappanpassning på
Sörkilens badplats i Ellös.
Till handikappanpassningen söker föreningen till en badrullstol, som tål saltvatten, 40
000 kronor samt anläggande av stenplattor för att underlätta för badrullstolen att
enklare ta sig ut i vattnet men även för rullstolar och för rollatorer att enklare ta till
vattnet, 50 000 kronor.
Föreningen ansöker om 90 000 kronor till denna handikappanpassning.
Föreningen har den finaste badplatsen på Orust med en handikapptrappa, en
handikappramp och lekplats. Föreningens intentioner är att på sikt fortsätta att
investera i fler projekt för att göra den mycket populära badplatsen ännu mer
tillgänglig genom att bland annat söka bidrag från Allmänna arvsfonden.
Tillgänglighet är ett prioriterat kriterium i investeringsstödsreglerna och det finns bra
förutsättningar för att badplatsen ska kunna få en hög grad av tillgänglighet och
användbarhet. Som det är idag får de handikappade ta sig i havet, efter bästa
förmåga.
Som beslutunderlag finns tjänsteskrivelse 2014-09-0, ansökan - inkl. bilaga 2014-0828 och foton - egen konstruktion.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag om 90 000 kronor till Förening Ellös för handikappanpassning av
Sörkilens badplats i Ellös, samt
att medel tas ur konto Investeringsbidrag 30224, av kvarvarande investeringspott om
90 000 kronor.
_________
Inga Göransson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja bidrag om 90 000 kronor till Föreningen Ellös för handikappanpassning av
Sörkilens badplats, och
att medel arbetas in i budget 2015, investeringsbidrag konto 30224, samt
att bidraget betalas ut i januari 2015
Kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:1334

§ 266
Trafikinformation
Ordföranden Lars-Åke Gustavsson informerar inför Orust kommuns dialogmöte
med Västtrafik gällande trafikförändringar perioden 2016-2017 samt principer för
tillköp av färdbevis.
_________
Informationen läggs till handlingarna.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:23

§ 267
Information Fyrbodals kommunalförbund
Jan Eriksson informerar från Fyrbodals kommunalförbund
__________
Informationen läggs till handlingarna.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:22

§ 268
Ordföranden informerar
Ordföranden Lars-Åke Gustavsson informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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LVS/2014:3, KS/2014:245

§ 269
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
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. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger
information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar gällande
kränkande behandling för perioden 2014-06-09 till 2014-07-17.
Det har inkommit en utredning och rapport från Henåns skola, som handlar om ett
bråk mellan två elever om samma lekredskap.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.

Orust kommun
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KS/2012:1588

§ 270
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från till exempel Skolinspektionen.
1.

Skolinspektionens beslut av 2014-08-18 i ärende gällande Anmälan om
kränkande behandling för elev vid Henåns skola. Dnr LVS/2014:2606. Barn- och elevombudet förelade kommunen, i beslut i februari, att
kommunen skulle vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka
kränkande
behandling uppfylls. Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av redovisade uppgifter, att kommunen har vidtagit sådana åtgärder att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.

2.

Förvaltningsrättens dom/beslut av 2014-08-19 i ärende gällande Överklagande av beslut om skolskjuts enligt Skollagen för två elever (trafikförhållanden). Dnr KS/2013:1488-623 och KS/2013:1489-623. Utifrån
underlagen i målet, de utredningar och bedömningar som gjorts, anser
Förvaltningsrätten att tillräckliga förutsättningar och trafikförhållanden
finns som kan accepteras som skolväg och att det därmed inte
föreligger någon rätt till skolskjuts. Förvaltningsrätten avslutar båda
ärendena.

3.

Diskriminerings-Ombudsmannens beslut av 2014-08-26 i ärende
gällande beslut om granskning av arbetet med aktiva åtgärder enligt
diskrimineringslagen, vid Varekils skola. Dnr LVS/2014:7-600.
Diskrimineringsombudsmannen bedömer att skolan följer 3 kap § 1416 diskrimineringslagen (DL), lämnar rekommendationer för det
fortsatta arbetet och avslutar därmed ärendet.

Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 271
Anmälan av inkomna skrivelser
Externt
Sällskapet Ångbåten tackar Orust kommun.
Sällskapet Ångbåten, medlemmar och besättning.
(KS/2014:1371)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:80

§ 272
Anmälan av beslut fattade med delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade på sammanträde:
KSUS 2014-09-03
KSUL 2014-09-08
KSUO 2014-09-09
KSAU 2014-09-10
Ekonomi
Beslut om borgensåtagande i Stiftelsen Orustbostäder
enligt förteckning 2014-09-10.
KS Del/2014:437, KS/2014:130

KS/2014:80

Beslut om borgensåtagande i Stiftelsen Orustbostäder
enligt förteckning 2014-09-04.
KS Del/2014:432, KS/2014:130
Beslut av mindre investering inom
Förvaltningsområde omsorg enligt förteckning 2014-09-02.
KS Del/2014:412, KS/2014:196
Skolskjuts
KS/2014:80
KS Del/2014:400 KS/2014:1195,
KS Del/2014:403 KS/2014:1210,
KS Del/2014:406-408 KS/2014:1216,1251, 1135,
KS Del/2014:427 KS/1299,
KS Del/2014:431 KS/2014:1136.
Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden enligt diarienummer:
KS/2013:834, KS/2013:835, KS/2013:836, KS/2013:837,
KS/2013:838, KS/2013:840, KS/2013:841, KS/2013:842,
KS/2013:843, KS/2013:844, KS/2013:845, KS/2013:846,
KS/2013:847, KS/2013:849, KS/2013:850, KS/2013:851,
KS/2013:852, KS/2013:853, KS/2013:854, KS/2014:721,
KS/2014:722, KS/2014:723, KS/2014:724, KS/2014:725,
KS/2014:726, KS/2014:727, KS/2014:728, KS/2014:729,
KS/2014:730, KS/2014:731, KS/2014:732, KS/2014:733,
KS/2014:734, KS/2014:735, KS/2014:736, KS/2014:737,
KS/2014:738, KS/2014:739, KS/2014:740, KS/2014:741,
KS/2014:742, KS/2014:743, KS/2014:744, KS/2014:745,
KS/2014:746, KS/2014:747, KS/2014:748, KS/2014:749,
KS/2014:750, KS/2014:751, KS/2014:752, KS/2014:753,

Orust kommun
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Kommunstyrelsen
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KS/2014:754, KS/2014:812, KS/2014:813, KS/2014:819,
KS/2014:820, KS/2014:1029, KS/2014:1030, KS/2014:1220,
KS/2014:1221, KS/2014:1248, KS/2014:1267.
Färdtjänst
KS/2014:107
Beslut om färdtjänst enligt förteckning 2014-08-29
Personalärende
KS/2014:88
Enligt löpnummer 811-899
__________
Anmälan läggs till handlingarna.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:244

§ 273
Redovisning av beslut fattade med stöd av delegeringsordning antagen av
Kommunstyrelsen 2014-01-30 § 26 - 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.
Handlingar i pärm på sammanträdet.
__________
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2004.
Underlag enligt lista nr. 6-7/2014 samt sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och
sekretesslagen kap.26 § 1.
Ordförandebeslut 2014-08-27, 2014-09-04 anmäls för kännedom.
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av Förvaltningsområde omsorgs
delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll 25 september 2014.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:123

§ 274
Utskottet för omsorg - Personärende - Sekretess
Ärende och beslut under särskilt protokoll § 2005.
Underlag enligt utskottet för omsorg 2014-09-09.

