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Övriga deltagare:
Tjänstemän
Jan Eriksson, kommunchef
Marika Carlberg, sekreterare
Börje Olsson, kanslichef/ärendesamordnare
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg
Lars Amlin, projektledare
Susanne Ekblad, ekonomichef
Ulrika Lundgren, controller
Eva Tjörnebro-Falkenqvist, trafikplanerare
Anna Sandberg, samordnare våld i nära relationer
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
Lina Edberg, projektledare ”Ålgårds kvarn och såg”

§ 147-149, 158-164
§ 147, 156
§ 147-148
§ 147
§ 152-155
§ 152-155
§ 149
§ 150
§ 150
§ 151

Ersättare
Sirko Witte (S)
Lars Larsson (C)
Ulla Kedbäck (MP)
Leif Appelgren (M)
Mats Överfjord (M)
Jan Gustavsson (FP)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Fredrik Stengavel (SD)

§ 147-181
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Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot

S
S
S
C
C
MP
FpO
V
M
M
FP
FP
SD
S
S
S
C
MP
MP
OP
V
M
M
FP
KD
SD

Ordinarie
o Kerstin Gadde
o Bertil Olsson
o Alexander Hutter
o Inga Göransson
o Maria Sörkvist
o Christer Hellekant
o Michael Relfsson
o Lena Janson
o Ingrid Cassel
o Anders Arnell
o Veronica Almroth
o Ulf Sjölinder
o Magnus Lebeck
Ersättare
e Elsie-Marie Östling
e Eva Skoglund
e Sirko Witte
e Lars Larsson
e Ulla Kedbäck
e Kristina Svensson
e Bengt Olsson
e Anders Tenghede
e Leif Appelgren
e Mats Överfjord
e Jan Gustavsson
e Kajsa-Karin Andersson
e Fredrik Stengavel
Summa

Tjänstgörande Ks § 156

Ja
X
X
X
X

Nej

avst

Ks §
Ks §
Ja Nej avst Ja Nej

X
X
X
X
X
Nej

avst

Ja

avst

avst

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Ja
X
X

X
X

X
X
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KS/2015:75

§ 147
Förvaltningens information
Kommunchef, förvaltningsområdeschefer för omsorg, lärande och samhällsutveckling samt Lars Amlin informerar om aktuella frågor.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Kristina Svensson beviljas få till protokollet att politiken har tagit del av informationen
kring byggnationen av Henåns skola samt att politiken har förtroende för den
organisation och det projektupplägg som presenterats.
__________
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2015:350
§ 148
Yttrande med anledning av revisorernas granskning av placerade barn
PwC har på uppdrag av Orust Kommuns revisorer granskat om barn och unga som
placerats på HVB och i familjehem får en god vård. Granskningen visar att det
funnits stora brister, men åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med dessa.
Brister som granskningen visar är mycket allvarliga och revisorerna föreslår
kommunstyrelsen att:
• Omgående förbättra kontrollerna så att institutionerna uppnår tillräcklig kvalitet
innan placering görs.
• Ramavtalen för institutionsvård för barn och unga skall följas upp så att avtalet
efterlevs hos de institutioner som anlitas.
• Kommunstyrelsen utarbetar former för intern kontroll av att verksamheten sköts
lagenligt.
Verksamhetens bedömning är att med de förändringar som genomförts sedan hösten
2014 har vården av de placerade barnen kvalitetssäkrats och kontrollen av de avtalade
HVB-verksamheterna har fördjupats. Ytterligare åtgärder bedöms inte som
nödvändiga.
Verksamhetschefen menar att Orust kommun har haft brister som nu har påtalats av
revisorerna och åtgärder har vidtagits. Det har gjorts ett omfattande arbete och
kvalitetsmässigt har det gjorts en otrolig uppryckning sedan ett halvår tillbaka. Ett
nytt digitalt system har börjat användas vid upphandling av vård. Den vård som
kommer att upphandlas inom ramavtalen kommer att uppföljas på ett mycket bättre
sätt i framtiden.
Diskussioner förs kring avtal med Aletta som ligger utanför ramavtalen. Utskottet ger
verksamhetschefen i uppdrag att göra en uppföljning av avtalet och återkoppla till
utskottet i september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde omsorg, daterad 2015-04-27
__________
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att som sitt remissvar till Revisorerna överlämna yttrandet från Förvaltningsområde
omsorg daterad 2015-04-27.
__________
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Bertil Olsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag och föreslår kommunstyrelsen
besluta att uppdra till utskottet för omsorg att återrapportera situationen avseende
placerade barn till kommunstyrelsen 1-2 gånger per år.
Kommunstyrelsen bifaller Bertil Olssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt remissvar till Revisorerna överlämna yttrandet från Förvaltningsområde
omsorg daterad 2015-04-27.
Moderaterna via Ingrid Cassel reserverar sig till förmån för eget förslag.
Folkpartiet via Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet.
____________
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Exp: Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiknämnden
KS/2015:356
§ 149
Yttrande över remiss avseende årlig avstämning Regionalt trafikförsörjningsprogram
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram – rör vi oss i rätt riktning? - för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.
Enligt överenskomna samverkansformer mellan kommun och region ska
programmet följas upp och stämmas av en gång per år.
Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för
kollektivtrafikens utveckling fram till 2025, med etappmål till 2016. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är kopplade till strategier som kollektivtrafiknämnden
formulerar sitt uppdrag från Västtrafik utifrån.
Syftet med den årliga avstämningen är att få reda på om vi rör oss i rätt riktning och
att vidareutveckla samverkansformerna för en högre måluppfyllelse.
Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiknämnden, inkom 2015-03-03 med önskemål
om yttrande över årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-18
Yttrande över årlig avstämning av regionalt trafikförsörjningsprogram, daterad 201505-18
Remiss från kollektivtrafiknämnden, daterad 2015-02-25
Uppföljning av åtgärder för att stärka dialogen och samverkan mellan
kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-13, § 55, att ge kommunens trafikplanerare i
uppdrag att be om förlängd remisstid till tidigast 2015-05-29, samt att bereda ärendet
vid kommunstyrelsens presidieberedning för beslut i kommunstyrelsen 2015-05-27.
Förvaltningsområde Samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande över årlig uppföljning av
Regionalt trafikförsörjningsprogram, daterat 2015-05-18.
__________
Trafikplanerare informerar om att det övergripande målet är att öka
kollektivtrafikens marknadsandel för en attraktiv och konkurrenskraftig region. De
fyra delmål som redovisas i uppföljningen är:
• Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006.
• Minst 85-90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025.
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• Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärgruppers behov. Det ska finnas ett
utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan.
• Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar transportsektorns
miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025.
Vid en bedömning av måluppfyllelsen är inte delmål 2, det vill säga kundnöjdheten,
uppfyllt utan är ett område som bör prioriteras i stor omfattning. Uppnås ett högre
mått av kundnöjdhet, ger detta med automatik en effekt i form av större antal
resande. De övriga målen bedöms vara uppfyllda.
Inga Göransson (C) och Ingrid Cassel (M), med instämmande av Kristina Svensson
(MP), föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig i enlighet med förvaltningsområdets förslag till yttrande över årlig uppföljning av Regionalt trafikförsörjningsprogram, daterat 2015-05-18, med tillägget:
”Ett fördubblat resande kräver sannolikt såväl fler fordon som effektivt utnyttjade
fordon. Orust kommun anser att genom en bättre dialog med trafikhuvudmannen,
skulle kommunen ha större möjlighet att påverka trafikstrukturen med ökat resande
som resultat. Detta gäller såväl buss- som båttrafik. Frågan om hur båttrafiken ska
utformas och ges reella möjligheter att utvecklas, har länge kommit i skymundan. Nu
efterfrågar Orust kommun en strategi för båttrafiken. Kommunens möjligheter till
inflytande bör här öka redan i upphandlingsskedet.
Orust räknas idag till Göteborgs arbetsmarknadsområde. Kommunen vill understryka
vikten av en välfungerande matartrafik från landsbygden mot stråken, vilket avsevärt
skulle förbättra pendlingsmöjligheterna också för arbetsresor söderut.
Kollektivtrafikens möjligheter att minska miljöpåverkan är väsentlig. Orust kommun
anser därför att frågan om utökad buss- och båttrafik med förnybar energi/eldrift
som energikälla, bör lyftas fram i det kommande trafikförsörjningsprogrammet.”
Kommunstyrelsen bifaller Inga Göranssons, Ingrid Cassels och Kristina Svenssons
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med förvaltningsområdets förslag till yttrande över årlig
uppföljning av Regionalt trafikförsörjningsprogram, daterat 2015-05-18, med
tillägget:
”Ett fördubblat resande kräver sannolikt såväl fler fordon som effektivt utnyttjade
fordon. Orust kommun anser att genom en bättre dialog med trafikhuvudmannen,
skulle kommunen ha större möjlighet att påverka trafikstrukturen med ökat resande
som resultat. Detta gäller såväl buss- som båttrafik. Frågan om hur båttrafiken ska
utformas och ges reella möjligheter att utvecklas, har länge kommit i skymundan. Nu
efterfrågar Orust kommun en strategi för båttrafiken. Kommunens möjligheter till
inflytande bör här öka redan i upphandlingsskedet.
Orust räknas idag till Göteborgs arbetsmarknadsområde. Kommunen vill understryka
vikten av en välfungerande matartrafik från landsbygden mot stråken, vilket avsevärt
skulle förbättra pendlingsmöjligheterna också för arbetsresor söderut.
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Kollektivtrafikens möjligheter att minska miljöpåverkan är väsentlig. Orust kommun
anser därför att frågan om utökad buss- och båttrafik med förnybar energi/eldrift
som energikälla, bör lyftas fram i det kommande trafikförsörjningsprogrammet.”
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:568
§ 150
Antagande av övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem som Orust
kommun arbetar långsiktigt med. Denna övergripande plan syftar till att fastställa
inriktningen för det fortsatta arbetet med våld i nära relationer och hur det behöver
utvecklas under åren 2015- 2018. Planen genomsyras av barnkonventionen artikel 3,
med att barnets bästa skall komma i första rummet. Arbetet är en prioriterad fråga
inom folkhälso- och jämställdhetsarbetet i Orust kommun.
År 2006 togs det fram en kvinnofridsplan på uppdrag av kommunfullmäktige och
sedan dess arbetas det på olika sätt med: förebyggande insatser, att utveckla stöd och
hjälp till de utsatta, både barn och vuxna, samt insatser för våldsutövare.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-17 § 14 att uppdra till kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden att – förutom den plan som social omsorgsnämnden
håller på och ta fram- också ta fram handlingsplaner för kvinnofrid för att få en
kommunövergripande plan för kvinnofrid som är knuten till barnkonventionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-08-31 att lägga planerna till handlingarna samt
att uppdra till de för planerna ansvariga nämnderna att årligen varje höst till
kommunfullmäktige redovisa en uppföljning av planerna.
Folkhälsorådet beslutade 2013-11-29 § 39 att samordnare för våld i nära relationer får
i uppdrag att påbörja revidering av lokal handlingsplan för Kvinnofrid (antagen av
KF 2006-08-31) under 2014. Folkhälsorådet beslutade därefter 2015-02-13 § 6 att
anta förslag till övergripande plan mot våld i nära relationer samt att föreslå
Kommunfullmäktige att anta övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018.
Revidering av planen utifrån aktuell lagstiftning samt styrdokument och förskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-07
Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018
Folkhälsorådets protokollsutdrag, daterat 2015-02-13 § 6
__________
Samordnare Anna Sandberg och verksamhetschef Annika Westlund informerar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018.
__________
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KS/2014:257

§ 151
Redovisning av projektet Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats
Det har under de senaste åren varit olika projekt som lyft Ålgårds kvarn, som har
setts som ett område för olika aktiviteter. Kommunfullmäktige antog 2012-10-25, §
171, en viljeinriktning om utvecklingen av området. Det senaste projektet heter
”Utveckling av Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats”. Projektet pågår
mellan juli 2014 och oktober 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-24, § 119, att gå in som medfinansiär i
projektet ” Utveckling av Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats”
innebärande ett godkännande av en insats om 30 kommunala tjänstemannatimmar i
projektet (inom befintlig budgetram), att därmed också lämna föreningen tillgång till
fastigheten Ålgård 1:4 med undantag enligt skrivelse 2014-02-14 och upplåta
bostadshusets nedervåning till föreningen för en hyreskostnad av sammanlagt 43 500
kronor under projekttiden, att uppdra till kommunchefen att följa projektet, samt att
kommunstyrelsen ska få redovisning från projektet i maj 2015 och december 2015.
Lina Edberg, Föreningen Ålgård, informerar om bland annat målsättningen med
projektet och det framtida arbetet.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunchefens ledningsgrupp
Ekonomichefen
KS/2015:333
§ 152
Åtgärder för att få ekonomin i balans 2015 och framåt
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 § 76 att uppdra till kommunstyrelsens
arbetsutskott att återkomma med förslag på åtgärder senast i samband med
behandling av delårsrapporten per april 2015 på arbetsutskottets sammanträde i maj.
Förslag på åtgärder presenteras i skrivelse daterad 2015-04-29.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2015-03-25 § 76
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-29
Ingrid Cassel (M) föreslår att ett förtydligande görs vid att-sats om försäljning av
kommunala fastigheter som antingen kan minska driftskostnaderna alternativt
låneskulden, genom att borttagning av ordet ”drift”.
Inga Göransson (C) yrkar bifall till föreslagna att-satser.
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommunchefen i uppdrag att omgående införa rutiner för prövning av
återbesättning vid pensionsavgångar och i samband med uppsägning av
tillsvidareanställning på egen begäran, och
att ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att kommunens årsresultat ska
hamna i nivå med det budgeterade resultatet för 2015, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur personalkostnaderna kan
minskas genom sänkta sjuktal och heltidsprojektet, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till en plan för att klara
kommande platsbehov inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för försäljning av
kommunala fastigheter som antingen kan minska driftskostnaderna alternativt
låneskulden, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för hur en
servitutslösning för sjöbodar, bryggor och parkeringar kan se ut, och
att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att få
fjärrvärmeverksamhetens budget i balans, samt
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att återrapportering sker till kommunstyrelsen senast i samband med behandling av
delårsrapporten per augusti 2015.
__________
Kristina Svensson (MP), med instämmande av Bertil Olsson (S), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunchefen att
undersöka möjligheten att finansiera de investeringar som är beslutade, med
hänvisning till den rapport som kommit från Kommuninvest.
Veronica Almroth (FP) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunchefen att ta fram beslutsunderlag för hur en servitutslösning alternativt försäljning
av sjöbodar, bryggor och parkeringar kan se ut.
Anders Arnell (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunchefen
att ta fram beslutsunderlag för försäljning av kommunens fastigheter och fastigheter
inom Orustbostäder, som antingen kan minska driftskostnaderna alternativt
låneskulden.
Fyra förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att omgående införa rutiner för prövning av
återbesättning vid pensionsavgångar och i samband med uppsägning av
tillsvidareanställning på egen begäran, och
att ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att kommunens årsresultat ska
hamna i nivå med det budgeterade resultatet för 2015, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur personalkostnaderna kan
minskas genom sänkta sjuktal och heltidsprojektet, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till en plan för att klara
kommande platsbehov inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för försäljning av
kommunala fastigheter som antingen kan minska driftskostnaderna alternativt
låneskulden, och
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för hur en
servitutslösning för sjöbodar, bryggor och parkeringar kan se ut, och
att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att få
fjärrvärmeverksamhetens budget i balans, samt
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att återrapportering sker till kommunstyrelsen senast i samband med behandling av
delårsrapporten per augusti 2015.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Anders Arnell samt Folkpartiet via Veronica
Almroth reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna förslagen.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:333
§ 153
Uppföljning och helårsprognos april 2015
Ekonomichefen informerar om bland annat det ekonomiska utfallet för kommunen
per april månad 2015, uppnåelse av finansiella mål, villkoren hos Kommuninvest och
investeringsutgifter (korrigering och flytt av investeringar).
Det är första året som en prognos ges utifrån en periodiserad budget. Utfallet för
kommunen per april månad visar på ett resultat med minus 6,2 miljoner kronor.
Prognos på helårsbasis visar på ett överskott med 8,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Prognosrapport april 2015
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, inklusive bilaga om prioritering
av investeringar
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att omfördela 1,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande för
att täcka merkostnader för att Henåns skola inte är i bruk.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till åtgärder för att få ekonomi i balans 2015 och framåt beslutade av
kommunstyrelsen, godkänna den ekonomiska rapporten med uppföljning och
helårsprognos per april 2015, och
att flytta fram eller prioritera bort investeringar enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 för
att inte överskrida den budgeterade investeringsnivån på 230 miljoner kronor 2015.
__________
Ekonomichefen informerar om att det finns en negativ avvikelse mot budget med
20,8 mkr i investeringsprognosen. Verksamheterna har haft i uppdrag att se över
betalningsplanerna i befintliga investeringsprojekt samt se över möjligheten att
prioritera bort eller flytta fram investeringar till år 2016. Följande förslag, enligt
bilaga 1 med en summa av totalt 20 800 tkr, har upprättats av kommunstyrelseförvaltningen:
Investeringsutgifter som flyttas från 2015 till 2016 (tkr)
(Del av planerad investeringsutgift flyttas)
Ombyggnad av entré, reception och förvaltningsområde omsorg
Översvämningsåtgärder i Henåns centrum
Allmänna P-platser Tuvesvik
VA-ledning Henån-Slussen
Åtgärder Henåns skola
Summa

2 000
250
100
2 000
9 890
14 240

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2015-05-27

(Hela den planerade investeringsutgiften 2015 flyttas till 2016)
Varekils skola, åtgärder trafiksituationen
Personalutrymme Tuvesvik
Reservkraftverk till Kårehogens vattenverk 1
Åtgärder hamn och kaj i Ellös
Räddningsfordon
Summa

500
500
1 000
500
1 100
3 600

Investeringsutgifter som prioriteras bort (tkr)
Mindre investeringar för staben
Mindre investeringar för omsorgen
Mindre investeringar för lärande
Mindre investeringar för samhällsutveckling
Summa

500
250
400
250
1 400

Investeringsutgifter som korrigeras
Ombyggnad Ängås skola (projektkostnaden beräknas bli lägre)
Uppgradering av gemensamma kontorsprogram
Summa

1 000
560
1 560

Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ingrid Cassel (M), med instämmande av Veronica Almroth (FP), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag med ändringen att ombyggnad av entré, reception och
förvaltningsområde omsorg ersätts av köp av verksamhetslokal för båtbygg under
rubriken ”Investeringsutgifter som flyttas från 2015 till 2016”, med hänvisning till
skrivelse från Arbetsmiljöverket.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att omfördela 1,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande för
att täcka merkostnader för att Henåns skola inte är i bruk.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till åtgärder för att få ekonomi i balans 2015 och framåt beslutade av
kommunstyrelsen, godkänna den ekonomiska rapporten med uppföljning och
helårsprognos per april 2015, och
att flytta fram eller prioritera bort investeringar enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 för
att inte överskrida den budgeterade investeringsnivån på 230 miljoner kronor 2015.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp: Ekonomienheten
KS/2015:689
§ 154
Finansrapport per april 2015
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per april 2015
med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2015-05-04
Finansrapport april 2015, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2015-05-04
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna finansrapporten per april 2015.
__________
Ekonomichefen informerade kommunstyrelsen om att samtal har inletts med
Kommuninvest kring kommunens lånebehov och möjligheter till nya lån med
anledning av den riskvärdesanalys som Kommuninvest presenterade för
kommunstyrelsen den 22 april. Torsdagen den 28 maj påbörjar Kommuninvest en
utredning för Orust kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapporten per april 2015, samt
att konstatera att det i dagsläget, utifrån årsbokslutet för 2014, finns låneutrymme
och beviljad kredit med 100 miljoner kronor samt checkkredit med 40 miljoner
kronor, vilket ger en differens med 20 miljoner kronor för investeringsbehovet av
160 miljoner kronor.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:44
§ 155
Budget 2016 med plan för 2017 och 2018
Den politiska ledningen har upprättat ett budgetförslag för 2016 med plan för 2017
och 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2015-05-04
Förslag till budget 2016 med plan för 2017 och 2018, upprättad av den politiska
ledningen 2015-05-04
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2016 med plan för 2017
och 2018, och
att fastställa de finansiella målen för år 2016, och
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en oförändrad
skattesats jämfört med 2015, och
att fastställa budgetramförändringarna på 16,2 miljoner kronor för nämnder och
förvaltningsområde år 2016 samt preliminärt för 2017 och 2018, och
att uppdra till kommunstyrelsen att fördela de kommungemensamma
effektiviseringarna, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2016 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
att fastställa investeringsbudget för år 2016 samt preliminära investeringsramar för
2017 och 2018, och
att fastställa internräntan till 2,4 %, och
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till
60 miljoner kronor för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet,
det vill säga öka kommunens skulder under år 2016, med högst 60 miljoner kronor,
och
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2016,
samt
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att uppdra till nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som finns
tillgängliga.
Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets
förslag.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth avstår från att
delta i kommunstyrelsens förslag till beslut för att återkomma med eget förslag.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:1046
§ 156
Köp av verksamhetslokal för båtbyggarutbildning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-09 § 44 att återremittera ärendet för att se
över gymnasieskolans organisation och kostnader i samband med budgetprocessen.
Ärendet om köp av befintlig verksamhetslokal i Henån, för båtbyggarutbildningen
inom Orust gymnasieskola, har tidigare behandlats i utskottet för lärande 2014-08-11,
§ 67 och 2014-09-08, § 78. Utskottet för lärande beslutade 2014-09-08 att Orust
kommun och Orust gymnasieskola ska fortsätta bedriva hantverksprogram med
inriktning båtbygg.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-25, § 253, att ge förvaltningsområde
samhällsutveckling i uppdrag att utreda och ge förslag till de investeringar som krävs
för att genomföra utbildningen.
Förvaltningsområde lärande föreslår köp av fastigheten som Orust Båtbyggarutbildning AB idag äger. Lokalen är en industrilokal på cirka 1 000 m2 och ligger på
mark, vilken ägaren arrenderar av Orust kommun. Sommaren 2013 gjordes en
värdering av lokalen av en opartisk besiktningsman. Av värderingen framgick att
fastigheten vid besiktningstillfället, juni 2013, hade ett värde av cirka 2,4 miljoner +
100 000 kronor.
Utöver priset på fastigheten tillkommer köp av befintlig verksamhetsspecifik
utrustning och inredning som har värderats till sammanlagt 887 000 kronor varav
587 000 kronor är maskiner, verktyg och utrustning som är nödvändig för
utbildningsprogrammet.
Efter utskottet för samhällsutvecklings beslut 2014-12-03, § 178, har fastighetsavdelningen förhandlat om priset på lokalen och tillhörande utrustning med Orust
Båtbyggarutbildning AB. Förhandlingen mellan parterna resulterade i ett sammanlagt
pris om 2 650 000 kronor.
Förvaltningsområdena samhällsutveckling och lärande har samrått i frågan. Lokalens
storlek gör det möjligt att disponera och bygga om så en del av lokalen kan användas
till fritidsgårdsverksamhet. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2015-03-04, §
27, att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att utreda förutsättningar
och kostnader för att inrymma en fritidsgård i del av lokalen.
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.
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Under läsåret 2013/2014 har 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.
Inom Orust Gymnasieskola fanns det i februari månad 38 elever. Av dessa var 6
elever inom Hantverksprogrammet (båtbygg) och 32 elever inom IM (introduktionsprogram). Av dessa 32 läste 6 elever inriktning hantverk (båtbygg). De flesta av Orust
kommuns elever går på gymnasieskolor i andra kommuner. Innevarande läsår är det
510 elever. Inom Komvux fanns det vid samma tidpunkt 170 elever och ytterligare
30 elever inom SFI (svenska för invandrare).
Med regelbundenhet kommer en del av de elever som börjat gymnasieutbildning i
andra kommuner tillbaka till Orust för att de av olika skäl inte klarat studiemiljö eller
resor som studier i andra kommuner inneburit. För dessa hemvändare har det varit
en ambition att kunna hitta lösningar som leder till gymnasieexamen utan
studieavbrott. Detta har varit möjligt att erbjuda genom att den småskaliga
organisationen kunnat göra flexibla samordningar mellan kurser inom komvux och
gymnasieskolan.
Inom IM finns idag möjligheten till en inriktning som heter yrkesintroduktion. Den
innebär att man kombinerar teoretiska studier med praktiskt arbete. Här har möjligheter inom Hantverksprogrammet skapat nya möjligheter till individuella lösningar.
På samma sätt kan utbildningsplatser inom Komvux skapas utifrån flexibla
anpassningar som verksamheten inom hantverksprogrammets lokaler medger.
Budget för hela verksamheten 2015 fördelas på följande sätt.
Totalt 70 000 tkr
Därav:
• Köp av gymnasieplatser i annan kommun
• Gymnasiet Orust (personal och Hantverksprogrammets lokaler)
(intäkter genom försäljning av platser 342 tkr)
• Komvux (inklusive SFIU och Särvux)
• Ledning och administration (inklusive hyra och lokalvård)
• Elevhälsa

51 683 tkr
4 098 tkr
7 646 tkr
6 158 tkr
562 tkr

Vid försäljning av plats inom gymnasiet är priset 141 110 kr för elev inom
Hantverksprogrammet och 123 600 kr för elev inom IM. Dessa priser ligger i linje
med vad som tillämpas av andra kommuner.
Hela verksamheten inom gymnasium och komvux är relativt liten. Genom samordning mellan verksamheter och genom möjligheten till praktiskt arbete inom
Hantverksprogrammets lokaler har det skapats förutsättningar för ungdomars
utbildning utöver vad varje enskild del i sig erbjuder. Genom ett övertagande av
lokaler för Hantverksprogrammet skapas förutsättningar till att driva och långsiktigt
utveckla verksamheten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-02
Bilaga: Investeringsbudget
Bilaga: Köpeavtal daterat 2015-03-02
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande daterad 2015-05-12.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen, med komplettering
utifrån tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köp av lokal inklusive befintlig utrustning och inredning av Orust
Båtbyggarutbildning AB belägen på del av fastigheten Henån 1:306 till ett belopp
av sammanlagt 2 650 000 kronor, och
att finansiering sker inom investeringsram för 2015, samt
att de tillkommande kostnaderna till följd av investeringen, 265 000 kronor på
helår, kompenseras Förvaltningsområde Lärande med finansiering från pris- och
lönereserven.
Kristina Svensson (MP), med instämmande av Eva Skoglund (S), Bertil Olsson (S),
Alexander Hutter (S), Maria Sörkvist (C), Elsie-Marie Östling (S) och Bengt Olsson
(OP), yrkar bifall till utskottets förslag.
Veronica Almroth (FP), med instämmande av Ingrid Cassel (M), yrkar på avslag till
utskottets förslag med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomiska läge.
Två förslag finns, bifall eller avslag till utskottets förslag. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Omröstning begärs och genomförs.
Den som röstar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag, röstar ja
Den som röstar avslag till utskottet för samhällsutvecklings förslag, röstar nej
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna köp av lokal inklusive befintlig utrustning och inredning av Orust
Båtbyggarutbildning AB belägen på del av fastigheten Henån 1:306 till ett belopp
av sammanlagt 2 650 000 kronor, och
att finansiering sker inom investeringsram för 2015, samt
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att de tillkommande kostnaderna till följd av investeringen, 265 000 kronor på
helår, kompenseras Förvaltningsområde Lärande med finansiering från pris- och
lönereserven.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:804
§ 157
Medfinansiering i Leader-Södra Bohuslän 2014-2020
Orust kommun har deltagit i de två senaste Leaderansökningarna. Nu senast under
partnerskapet och programansökan ”Terra et Mare”. Terra et Mare beviljades
Leadermedel och verkade under perioden 2007-2013.
Nu har en möjlighet att söka Leadermedel på nytt, varit utlyst. Samma partnerskap
har ansökt om Leaderfinansiering för ett nytt projekt för den nya perioden 20142020. Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16, § 14, i ett inriktningsbeslut att
medverka i en sådan ansökan.
Jordbruksverket fördelar totalt 2 miljoner kronor till 48 Leaderområden i Sverige för
att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad
sysselsättning och nya företag. Leader södra Bohuslän är ett av de områden som
blivit prioriterade.
Jordbruksverket har prioriterat Leader södra Bohusläns strategi eftersom de ser att
det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och
företagandet. Lokala aktörer kommer att kunna söka stöd för utvecklingsprojekt
inom följande insatsområden: besöksnäring, lokal mat, lokal service, tillgänglighet
och delaktighet samt miljöeffektivisering.
Leader södra Bohuslän har fått en total budget på 51 782 697 kronor, som kommer
från dels tre olika fonder: Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond, dels från
övrig offentlig medfinansiering. Av områdets totala budget ska 33 procent, dvs
17 088 290 kronor bestå av övrig offentlig medfinansiering. Enligt förslag från
styrgruppen för den nya programperioden, ska detta finansieras med 16 800 000
kronor från kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö
och SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad (för södra skärgården). 288 290 kronor
finansieras av kvarstående Terra et Mare-finansiering från programperioden 20072013.
I skrivelse daterad 2015-04-22 föreslår programmets styrgrupp att Orust kommun
fattar beslut om medfinansiering i projektet.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Orust kommun medverkar i Leaderområdet för den nya programperioden och
därmed medfinansiera Leader-Södra Bohuslän med 400 000 kronor per år under
perioden 2015-2020 (sex år); medel till ändamålet finns avsatta i budget.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:655
§ 158
Godkännande av fjärrvärmeverksamhetens verksamhets år 2014
Redovisning av fjärrvärmeverksamhet regleras i fjärrvärmelagen (2008:263), i
förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
(EIFS 2010:1). De uppgifter som redovisas ska vara framtagna enligt god
redovisningssed och ge en rättvisande bild av fjärrvärmeverksamheten.
Uppgifter om drift- och affärsförhållanden och en bestyrkt kopia av årsrapporten
och yttrande över granskningen av årsrapporten ska enligt 41 § fjärrvärmelagen ha
inkommit till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets
utgång.
Enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) ska
årsrapporten godkännas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Årsrapport 2014
Förvaltningsområde Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 2015-05-05
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2014.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen att
ge förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling i uppdrag att utreda
fjärrvärmeverksamheten för att få budget i balans.
Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen bifaller Kristina Svenssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2014.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:701
§ 159
Fastställande av kopieringsavgift för kommunförbundet Tolkförmedling i
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 2013-04-01. Orust kommun är medlem i
kommunalförbundet sedan 2015-01-01.
Av formella skäl behövs beslut från samtliga medlemmarnas kommunfullmäktige, för
att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut avgift för utlämnande av allmän
handling.
Direktionen för Tolkförmedling Väst föreslår i beslut 2015-04-17, § 177 medlemmarnas fullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).
Beslutsunderlag
Handling Avgiftsförordning
Tjänsteutlåtande Fastställande av avgift
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i
enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).
__________
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Exp: Utskottet för samhällsutveckling
KS/2015:178
§ 160
Godkännande av avtal om lägenhetsarrende för solcellsanläggning, MorlandaSlätthult 1:29
Kommunfullmäktige tog 2013-06-27, KS/2013:688, ett inriktningsbeslut om ett energioch klimatneutralt Orust till år 2020. För att bidra till kommunens inriktningsbeslut,
övergripande nationella miljömål samt att möta sin egen miljöprofil vill Västra Orust
Energitjänst (VOE) anlägga en solcellsanläggning med en installerad effekt upp mot 1
MW. VOE har koncessionsrätten att distribuera elkraft i aktuellt område.
Området som VOE vill arrendera är beläget på kommunens fastighet, MorlandaSlätthult 1:29, bredvid kommunens solvärmeanläggning, se kartbilaga daterad 201503-10. Markområdet är ca 4 000 kvm och är inte detaljplanelagt men ligger som
småindustri och serviceverksamheter i översiktsplanen (ÖP). Bygglov finns för
solvärmeanläggning på platsen, även för området med nu föreslagen solcellsanläggning.
Arrendet blir en viktig pusselbit för att främja ökad andel förnybar energi på Orust
och en solcellsanläggning innebär att ytterligare ett steg kan tas för att uppnå målet
om ett energi- och klimatneutralt Orust till år 2020. Föreslagen solcellsanläggning
bedöms inte stå i konflikt med kommunens solvärmeanläggning. Bygglov bedöms
inte behövas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21
Lägenhetsarrende, daterat 2015-03-12
Kartbilaga, daterad 2015-03-10
__________
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna lägenhetsarrende för solcellsanläggning på fastigheten Morlanda-Slätthult
1:29, enligt avtal daterat 2015-03-12.
__________
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för samhällsutveckling
KS/2013:2017
§ 161
Disposition av Hälleviksstrands brygga vid väg 770
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-14 § 117 att ställa sig positiv till att överta
ansvar för framtida underhåll av Hälleviksstrands brygga i samband med att det
allmänna underhållet för bryggan dras in av Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-26 § 207 att ge förvaltningsområde
samhällsutveckling i uppdrag att på effektivaste sätt fördela bryggan i verksamhet
för gästhamn, yrkestrafik, fasta båtplatser samt eventuell angöringsplats för
sjuktransporter från i huvudsak Käringön.
Beslut om indragning från allmänt underhåll har kommit från Trafikverket och
utredning om fördelning av bryggan har gjorts.
I huvudsak bör bryggan användas för gästhamnsverksamheten, vilket innebär en
beräknad årsintäkt på ca 83 000 kronor.
En yta för angöringsplats för sjuktransporter reserveras. Denna yta kommer även att
nyttjas som angöringsplats för större passagerarfartyg. Intäkter från dessa angöringar
är en mindre summa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20
__________
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att verkställa förslag enligt
tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20, på fördelning av bryggan i Hälleviksstrand.
__________
Elsie-Marie Östling (S) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag med
tillägget att den parkeringsplats som idag finns reserverad för till exempel ambulans
och hemtjänst, tas i beaktande.
Kommunstyrelsen bifaller Elsie-Marie Östlings och Ingrid Cassels förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att verkställa förslag enligt
tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20, på fördelning av bryggan i Hälleviksstrand.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:1415
§ 162
Motion om bättre kollektivtrafik i STO-området
Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion daterad 2014-09-11
kommunfullmäktige besluta ”att en infrastrukturgrupp med deltagare från Orust,
Stenungsund och Tjörns kommuner bildas. Infrastrukturgruppens mål ska vara att
inventera invånarnas behov av miljövänligt resande. Utifrån denna inventering ska
infrastrukturgruppen vidare ta fram förslag på förändringar med syftet att skapa
förutsättningar inom kollektivtrafikområdet för våra invånare i STO-området”.
Motionären beskriver att möjligheterna till att åka kollektivt i STO-området
(Stenungsund-Orust-Tjörn) har försämrats på senare år till följd av att mer
befolkningstäta delar inom regionen prioriterats av Västtrafik. Vidare påtalas att detta
missgynnar framförallt våra ungdomar och inverkar negativt på inflyttning. Till detta
kommer viktiga miljöaspekter där kollektivtrafiken är att föredra framför bilburen
trafik.
Hösten 2014 initierades Tjörns samhällsbyggnadschef en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän i Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Gruppen går under arbetsnamnet Stråkmötesgruppen. Gruppens uppdrag är att arbeta med Norra stråket,
Väg 160, Bohusbanan samt Expressbusstrafik. Uppdraget torde även kunna vara
intressant för Uddevalla kommun, varför det kan vara aktuellt med en utökning. En
skrivelse har tillskrivits både Trafikverket och Västtrafik där de båda kommunerna
poängterar behovet av årliga kommungemensamma träffar med resp. organisation
utöver de reguljära enskilda möten som görs. I mitten av april hölls det första
kommungemensamma mötet med Trafikverket för att ge inspel till kommande
trafikplanearbete. Ett liknande möte planeras med Västtrafik angående kollektivtrafiken.
Förvaltningskontoret delar motionärens syn om att en tätare politisk kommunsamverkan kan ge större påverkanskraft i kollektiv- och infrastrukturfrågor. Den
tjänstemannakonstellation med olika professioner som bildats är en bra grund och en
förstärkning i form av en politisk styrgrupp ytterligare öka kommunernas gemensamma
påverkanskraft. Orust kommun kan ta initiativ till bildandet genom att utse sina politiska
representanter och förslagsvis formulerar styrgruppen sedan ett gemensamt uppdrag.
Här bör samtliga infrastrukturfrågor inrymmas och koordineras, där t.ex. det redan
formerade Nordvästsvenska initiativet kan ses som ett nav.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela två ledamöter ett ansvar att ingå i styrgrupp och andra forum där
infrastruktur-/kollektivtrafikfrågor kräver politisk representation, och
att med detta beslut som underlag ställa förfrågan till Stenungsund, Tjörn, Kungälv
och Uddevalla om liknande representation, samt
att en återrapportering till kommunstyrelsen, inklusive ett förslag till styrgruppsuppdrag, sker senast oktober 2015.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19 anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela två ledamöter ett ansvar att ingå i styrgrupp och andra forum där
infrastruktur-/kollektivtrafikfrågor kräver politisk representation, och
att med detta beslut som underlag ställa förfrågan till Stenungsund, Tjörn, Kungälv
och Uddevalla om liknande representation, och
att en återrapportering till kommunstyrelsen, inklusive ett förslag till styrgruppsuppdrag, sker senast oktober 2015, samt
att de två ledamöter som tidigare utsetts som representanter i det Nordvästsvenska
Initiativet (Kerstin Gadde och Ingrid Cassel) även ingår i styrgruppen och andra
forum där infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor kräver politisk representation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-19 anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:1714
§ 163
Motion om räddningstjänstens organisation
En motion har inkommit från Ulf Sjölinder, Folkpartiet Liberalerna, angående
Räddningstjänstens organisation. Motionären hänvisar till att Stenungsund, Tjörn
och Lilla Edet utreder förutsättningarna för att genomföra ett fördjupat samarbete
inom Räddningstjänsten och att Orust kommun bör vara med i utredningen.
Motionären föreslår i motion daterad 2014-11-12 kommunfullmäktige besluta att
Orust kommun informerar de berörda kommunerna att Orust vill vara med i
utredningen för att få fram alla fördelar och nackdelar med ett samarbete.
Hösten 2013 inkom en förfrågan från Tjörns kommun om Orust kommun ville ingå
i ett fördjupat samarbete. På uppdrag av kommunchefen utreddes denna fråga av
förvaltningsområde samhällsutveckling. Utredningen visade på att intressanta
samarbetsområden fanns inom till exempel förebyggandeinsatser, övningar och
utbildningar.
Utskottet för samhällsutveckling behandlade ärendet 2014-01-15, § 3, (KS/2013:96)
och beslutade att i nuläget inte göra någon beställning av en fördjupad utredning.
Det har sedan januari 2014 inte framkommit något nytt som föranleder ändrat
ställningstagande om denna utredning. Räddningstjänsterna kommunerna emellan
har idag genom Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ett operativt samarbete.
För närvarande undersöks om det finns skäl till utökat samarbete med Uddevalla
kommun. Räddningstjänsten i Orust kommun har sedan många år avtal med
Uddevalla kommun rörande samarbete. Sedan årsskiftet ingår Uddevalla kommun i
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, vilket gör att ingångna avtal med Uddevalla
kommun måste ses över. Detta arbete pågår under våren 2015 och i samband med
detta inbegrips eventuella nya utökade möjligheter till samarbete som skulle kunna
vara aktuellt från 2016.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2014-01-15 § 3
(KS/2013:96)
Förvaltningsområde samhällsutvecklings tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde samhällsutvecklings skrivelse, daterad
2015-04-20, anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2007:94
§ 164
Godkännande av förlängning av exploateringsavtal för Hals 2:126, f.d. Hals
2:41
2007-06-18 tecknades ett exploateringsavtal som hade för avsikt att fördela kostnader
för exploatering på fastigheten Hals 2:41. Avtalet förlängdes under 2011 att gälla till
och med 2014-12-31.
Vid årsskiftet 2014/2015 återstod fortfarande delar av exploateringen. En ny
avtalsförlängning krävs för att slutföra punkterna 4.8 och 4.9 i avtalet. Punkterna
avser upprustning/byggnation vad gäller anslutning till allmän väg 734, byggnation av
busshållplats på väg 734 samt trafikhöjande åtgärder på Halsvägen. Avtalet bedöms
behöva förlängas till 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-04
Förslag till avtal daterat 2014-10-23
Grundavtal, daterat 2007-02-27
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förlängning av exploateringsavtal avseende fastigheten Hals 2:126, f.d.
Hals 2:41, till och med 2017-01-01.
__________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag och föreslår kommunstyrelsen
besluta att ge förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling i uppdrag att bevaka
att byggnation, utformning och placering av busshållplats på väg 734, sker utifrån
säkerhetsaspekt.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling i uppdrag att bevaka att
byggnation, utformning och placering av busshållplats på väg 734, sker utifrån
säkerhetsaspekt.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förlängning av exploateringsavtal avseende fastigheten Hals 2:126, f.d.
Hals 2:41, till och med 2017-01-01.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:536
§ 165
Förändring av regler för barnomsorg samt av barnomsorgstaxan
Förordning 2001:160 reglerar statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshemmet. Där anges vilka avgiftstak som gäller för föräldraavgifter
för att Skolverket ska betala ut statsbidrag till kommuner. Orust kommun har
tillämpat maxtaxa enligt dessa regler sedan de infördes och har därmed också kunnat
söka statsbidrag på 4 107 tkr årligen (aktuell siffra för 2015).
Förordningen för maxtaxa har ändrats med syfte att avgiftstaket indexeras från och
med 2015-07-01.
Förskola
För barn 1 betalas 3 % av inkomsten – max 1 260 kr/månad. Ändras till 1 287 kr/månad.
För barn 2 betalas 2 % av inkomsten – max 840 kr/månad. Ändras till 858 kr/månad.
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten – max 420 kr/månad. Ändras till 429 kr/månad.
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
Fritidshem
För barn 1 betalas 2 % av inkomsten – max 840 kr/månad. Ändras till 858 kr/månad.
För barn 2 betalas 1 % av inkomsten – max 420 kr/månad. Ändras till 429 kr/månad.
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten – max 420 kr/månad. Ändras till 429 kr/månad.
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
Maxtaxa faller ut med maxbelopp för hushåll med en gemensam inkomst på 42 000
kr/månad. Det nya beloppet är 42 890 kr/månad.
Eftersom Orust kommuns ”Regler för barnomsorg” anger avgifter behöver nytt
beslut fattas utifrån gällande maxtaxa. Enligt föreslagna regler kommer fortsättningsvis anges att Orust kommun tillämpar Skolverkets regelverk för maxtaxa. Därmed
behöver inte nya beslut fattas vid indexförändringar. Avgifterna läggs istället i bilaga
som anger vad tillämpningen av beslutade regler innebär i aktuell kostnadsnivå.
Enligt tidigare antagna regler har föräldralediga och arbetssökande en lägre taxa än
vad som anges nationellt. Orust kommun har för dessa grupper tillämpat avgiften för
fritidshem även för förskolebarn. Eftersom föräldralediga och arbetssökande har en
lägre inkomst blir avgiften automatiskt lägre eftersom den baseras på en procen-tuell
avgift på inkomsten. Genom Orust kommuns regler har dessa grupper fått ytterligare
avgiftssänkning.
Förvaltningsområde Lärande föreslår att fortsättningsvis följa de nationella riktlinjerna för maxtaxa fullt ut. Det innebär att alla betalar enligt ovanstående tabell.
Förändringen förväntas öka intäkterna för barnomsorgsavgifter med cirka 100 000
kr/år.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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I övrigt är förändringarna i ”Regler för barnomsorg” enbart av redaktionell karaktär
med syfte att förenkla språk och läsbarhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande daterad 2015-04-07.
__________
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade ”Regler för barnomsorg”, samt
att fortsättningsvis fullt ut tillämpa de nationella riktlinjerna för avgifter enligt
maxtaxa i barnomsorgen.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:683
§ 166
Riktlinjer för tillsyn av enskild barnomsorg och fristående verksamhet
En översyn av hur kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar för enskild barnomsorg
har genomförts av Förvaltningsområde Lärande. Nuvarande regler för enskild
barnomsorg i Orust kommun (Dnr 2009:165-718) föreslås upphöra och nya regler
som enbart omfattar tillsyn av enskild barnomsorg träda i kraft.
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg
som kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen
26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna
Orust Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Svanens
förskola i Varekil.
Det upplägg för tillsyn av enskild barnomsorg som Förvaltningsområde Lärande
tillämpar fungerar i grunden väl. Upplägget har stora likheter med Skolinspektionens
tillsyn av förskolor med kommunal huvudman. Det sker en granskning av dokumentation från verksamheten och ett fysiskt besök i verksamheten.
Översynen visar dock att det saknas ett tydligt stöd för förvaltningen att bedöma
förskoleverksamheten enligt de lagrum som tillsynen avser. Det behöver fastställas
vem som ansvarar för bedömning och vem som fattar beslut om ingripandeåtgärder.
Möjligheterna till insyn i hur tillsynen går till, beslutas och dokumenteras behöver
också förbättras. Sammantaget behöver tillsynens upplägg formaliseras för bättre
säkerställa omfattningen av kommunens ansvar som tillsynsmyndighet. Kommunstyrelsen är beslutsfattare fram till dess att delegering lämnats till förvaltningsområdeschef och detta kompletterats i kommunens delegeringsordning.
Som underlag finns ett framtaget förslag benämnt Tillsyn av enskild barnomsorgs
regler, daterat 2015-04-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde lärande daterad 2015-04-30.
__________
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att barnomsorgsregler för enskild barnomsorg (Dnr 2009:165-718) upphör, och

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37

2015-05-27

att Tillsyn enskild barnomsorg – Regler för barnomsorg med enskild huvudman
börjar gälla från och med 2015-07-01.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:1405
§ 167
Miljödiplomering av kommunens samtliga skolor och förskolor
Bakgrund
Sven Olsson, Kristina Svensson och Johan Söderpalm, Miljöpartiet, föreslår i en
motion inkommen 2014-09-11 kommunfullmäktige besluta att kemikalier i Orust
kommuns samtliga förskolor och skolor kartläggs, att miljödiplomering av förskolor
och skolor därefter påbörjas samt att alla kommunens skolor och förskolor ska vara
miljödiplomerade och fria från skadliga ämnen senast år 2020.
Så som motionen beskriver finns idag handlingsprogram för minskad användning av
miljöfarliga ämnen inom framförallt förskolan och kommuner använder dessa som
underlag för en bättre miljö. Det är självklart en angelägen fråga att säkerställa en god
miljö inom förskola och skola som barn och elever vistas i under en stor del av sin
uppväxt. I de riktlinjer som till exempel Naturskyddsföreningen tagit fram för
förskolan, beskrivs åtgärder kring leksaker men även inom kost och städverksamheten. För att kunna vidta relevanta åtgärder är det uppenbart att ett flertal av
kommunens verksamheter behöver samverka men samtidigt arbeta utifrån samma
mål och uppdrag.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har nyligen svarat på en motion, KS 2014:1370,
som berör liknande frågor men på en övergripande kommunnivå. Kommunstyrelsen
har den 2015-04-30 föreslagit kommunfullmäktige besluta:
• att anta det generella miljömålet genom att uppdra åt verksamheterna att under
2016 kartlägga förutsättningarna att upprätta en konsekvensanalys,
• att uppdraget särskilt inriktas mot minskad förekomst och exponering av miljögifter i verksamheter som rör barns vardag, utfasning av olämpliga kemikalier,
kunskapshöjande åtgärder samt en plan för hantering av förorenade områden,
och
• att med hänvisning till beslutade åtgärder och skrivelse daterad 2015-02-03 anse
motionen besvarad.
Kommunstyrelsens beslut innebär (under förutsättning att det beslutas i
kommunfullmäktige) att ett arbete kommer att påbörjas med den inriktning som
föreslås i motionen ”Barn har rätt till en giftfri vardag”. Förvaltningsområde Lärande
föreslår därför att arbetet påbörjas utifrån det som Kommunstyrelsen redan beslutat.
Utifrån den kartläggning och konsekvensanalys som genomförs, får bedömningen
göras huruvida det är lämpligt att gå vidare med någon form av miljödiplomering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för förvaltningsområde lärande daterad 2015-04-30.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen genom att följa Kommunfullmäktiges beslut i ärendet
2014:1370 om tidigare motion om giftfri kommun, och
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2013:1288
§ 168
Förändring av hemplaneringsteam inom Förvaltningsområde Omsorg, 201504-16
För att möjliggöra bäst förutsättning för att rehabilitering efter en sjukhusvistelse tog
kommunstyrelsen beslut 2012-11-13 Ks 2012:12 om att inrätta ett hemplaneringsteam. Samtliga professioner som behövs kring brukaren planerades samverka på ett
optimalt sätt, för brukaren i sin hemmiljö, för en gynnsam rehabilitering. Utgångsläget var att brukaren skulle kunna återgå till sin ordinarie bostad och behovet av
vård- och omsorg tillgodoses i hemmet.
Verksamheten för vård och omsorg föreslår att låta arbetssättet hemplaneringsteam
ligga vilande och att verksamheten ses över och utvecklar iden så den blir tillämpbar
utifrån befintliga resurser och anpassad organisation. Inför 2017 års budget ta beslut
om en eventuell omstart. Verksamhet vård och omsorg föreslår även att omdisponera
underskötersketjänsterna till korttidsboendet samt rehabenheten.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 15 april 2015
_________
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga hemplaneringsteamet vilande inom Vård och Omsorg tills översyn och
anpassning av ny organisation är framtagen samt inför 2017 års budget ta beslut om
eventuell omstart.
att öka antalet korttidsboendeplatser till 19 platser
att öka bemanningen på korttidsboendet från 0,65 till 0,70 årsarbetare för att möta
den ökade vårdtyngden.
att omdisponera underskötersketjänster motsvarande 3,15 årsarbetare i
hemplaneringsteamet till korttidsboendet
att omdisponera underskötersketjänst motsvarande 0,8 årsarbetare i
hemplaneringsteamet till rehabenheten och inrättar en tjänst i form av
rehabassistent/undersköterska.
__________
Bertil Olsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2015:480
§ 169
Högre bemanning på Kaprifolgården samt inrättande av nya tjänster
Under de senast två åren har vård och omsorgsverksamheten inom Orust kommun
inte kunnat verkställa biståndsbeslut i form av särskilt boende för personer med
demenssjukdom inom rimlig tid (tre månader). För att möta behovet och kunna
erbjuda boende så öppnades åter plan två på Ågården under 2013, samt att en av
Kaprifolgårdens enheter under hösten 2014 till inrättades som demensenhet.
För närvarande finns på våra demensenheter tre personal i tjänst varje natt vilket är
otillräckligt för att kunna upprätthålla trygg omsorg för de boende. Denna bemanning
behöver ökas med ytterligare en tjänst så bemanningen blir en personal per enhet och
natt med en kostnad motsvarande 926 000 kr per år.
Utskottet för omsorg har tagit del av begäran.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde omsorg 2015-03-25
__________
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att öka bemanningen på enheten Lönnen på Kaprifolgården till 0,75 års arbetare per
boende samt inrätta underskötersketjänster motsvarande 1,5 årsarbetare
att öka nattbemanningen på Kaprifolgården till en undersköterska per enhet och natt
motsvarande 1,93 årsarbetare.
att inför 2016 års budgetarbete beakta den utökade kostnaden.
__________
Bertil Olsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag med ändringen ”att finansiering av
den utökade kostnaden hanteras inom tilldelad budgetram för 2015 och 2016”, i sista
att-satsen med förslag till beslut.
Kommunstyrelsen bifaller Bertil Olssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att öka bemanningen på enheten Lönnen på Kaprifolgården till 0,75 års arbetare per
boende samt inrätta underskötersketjänster motsvarande 1,5 årsarbetare
att öka nattbemanningen på Kaprifolgården till en undersköterska per enhet och natt
motsvarande 1,93 årsarbetare.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att finansiering av den utökade kostnaden hanteras inom tilldelad budgetram för
2015 och 2016.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2015:622
§ 170
Kvartal 1 2015 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enl SoL o LSS enl rapporteringsskyldighet till IVO
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
kommunfullmäktige, se bilaga.
Rapportering kvartal 1 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde

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

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

4
1
0

Beslut
verkställt efter
3 mån.

0
0
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 16 april 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde omsorg 2015-04-22
__________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 4 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskotten för samhällsutveckling och omsorg
KS/2015:473
§ 171
Bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade - nya behov
Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att inrätta bostäder med
särskild service för dem som till följd av funktionsnedsättning behöver ett sådant
boende. Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen ska ges den enskilde, när denne
begär det om behov föreligger enligt 7 och 8 §§ LSS. Bostad med särskild service för
vuxna kan till sin utformning vara antingen i form av gruppbostad eller i form av
servicebostad beroende på den enskildes individuella behov.
Myndigheten har mottagit tre ansökningar om bostad med särskild service för vuxna
och en ansökan om förhandsbesked från person, som avser att flytta till Orust
kommun. Tre ansökningar har hitintills resulterat i gynnande beslut. I dagsläget
kommer inget beslut att kunna verkställas inom befintliga gruppbostäder i Orust
kommun.
Verksamheten har varit i kontakt med Stiftelsen Orustbostäder och vd Ted Lärnhem
och fått kännedom om, att bostadsstiftelsen har förvärvat tomtmark i Svanesund och
att det finns möjligheter för nybyggnation av bostad med särskild service inom detta
område i Svanesund. Förvaltningsområdeschef Anders Asklund och
verksamhetschef Mona Berg gör gemensamt bedömningen att området väl lämpar
sig för en gruppbostad/servicebostad enligt LSS.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-22, § 114, att ärendet skulle utgå.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 2015-05-19
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Förvaltningsområde samhällsutveckling att i samverkan med
Förvaltningsområde omsorg, ta fram förslag om ett nytt gruppboende om 6 platser.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskotten för samhällsutveckling och omsorg
KS/2015:474
§ 172
Lokalbehov för daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en lagstadgad rättighet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för personer som omfattas av lagens personkretsar 1 och 2.
Det betyder, att personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet om de
själva begär det och har behov av insatsen.
Antal beslut om daglig verksamhet har utökats från 36 till 41 under 2014. Under
2015 tillkommer ytterligare fyra personer, vilket innebär en ökning med nio personer
under 2014-2015. Inte sällan har dessa personer även behov av personal
motsvarande en-till-en, vilket innebär såväl utökat personal- som lokalbehov.
Den idag kända utvecklingen av daglig verksamhet kräver såväl personalmässiga som
lokalmässiga förutsättningar. Flera personer har omfattande hjälpmedelsbehov och i
nuvarande lokaler finns inte heller lokalmässiga förutsättningar att ta emot ökat antal
individer. Om beslut inte kan verkställas föreligger stor risk för att kommunen
vitesbeläggs och inte minst att enskilda med stora behov inte kan erbjudas den insats
man har laglig rätt till.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-22, § 117, att ärendet skulle utgå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsområde omsorg daterad 2015-05-19
____________
Bertil Olsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Förvaltningsområde
samhällsutveckling att i samverkan med Förvaltningsområde omsorg, teckna avtal med
Stiftelsen Orustbostäder om ytterligare lokal på Eklunden, före detta restaurang Eken,
för daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS”.
Kommunstyrelsen bifaller Bertil Olssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Förvaltningsområde samhällsutveckling att i samverkan med
Förvaltningsområde omsorg, teckna avtal med Stiftelsen Orustbostäder om
ytterligare lokal på Eklunden, före detta restaurang Eken, för daglig verksamhet
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunchefen
KS/2015:551
§ 173
Projektplan för värdeskapande visionsarbete
Kommunstyrelsen gav, § 118 KS/2014:602, kommunchefen uppdraget att ta fram ett
förslag till visionsprocess för Orust kommun. Beställningen gjordes av
Kommunfullmäktiges fasta beredning, Framtidsgruppen, som ansvarar för att ta
fram visioner som underlag till kommunens översiktsplanering.
Efter att ha inventerat olika modeller för visionsprocess, haft dialog med företag med
inriktning på dessa tjänster och kontaktat kommuner som nyligen genomfört
visionsarbete, föll slutligen valet på Future City Game.
Arbetet med att skapa en vision för Orust kommun syftar lika mycket till att skapa en
kultur och en anda av delaktighet och inflytande, som att måla en bild av framtiden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-05-04
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förvaltningens förslag till projektplan för värdeskapande visionsarbete
och ger kommunchefen i uppdrag att genomföra visionsprocessen.
__________
Kommunchefen informerar om att 50 000 kronor finns avsatta i budget för genomförandet av visionsprocessen, samt att det finns behov av ytterligare 50 000 kronor
för merkostnader av olika slag.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och föreslår kommunstyrelsen besluta att medel till ändamålet av ytterligare 50 000 kronor finansieras
genom ytterligare 20 000 kronor från Framtidsgruppens verksamhetskonto och att
30 000 kronor tas från kommunstyrelseförvaltningens (staben) verksamhetskonto.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till projektplan för värdeskapande visionsarbete
och ger kommunchefen i uppdrag att genomföra visionsprocessen, samt
att medel till ändamålet av ytterligare 50 000 kronor finansieras genom ytterligare
20 000 kronor från Framtidsgruppens verksamhetskonto och att 30 000 kronor tas
från kommunstyrelseförvaltningens (staben) verksamhetskonto.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Chef för mark-, plan- och exploatering
KS/2014:1805
§ 174
Finansiering av kostnad för samordnat överklagande av Länsstyrelsens beslut
om utvidgat strandskydd
Orust kommun, tillsammans med övriga bohuskommuner, uppdrog till Uddevalla
kommun att samordna överklagandet av Länsstyrelsens beslut om utvidgat
strandskydd. Uddevalla kommun anlitade Advokatbyrå Gärde Wesslau och
kostnaden fördelas mellan kommunerna.
Kostnaden för Orust kommun uppgår till 27 191 kronor och bör finansieras genom
en omfördelning från kommunstyrelsens medel till förfogande till plan-, mark- och
exploatering inom Förvaltningsområde Samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-05-12.
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att finansiera kommunens kostnad för samordnat överklagande av Länsstyrelsens
beslut om utvidgat strandskydd, genom att omfördela 27 191 kronor från
kommunstyrelsens medel till förfogande till verksamheten plan-, mark- och
exploatering inom Förvaltningsområde Samhällsutveckling.
__________
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Utskottet för lärande
KS/2015:696
§ 175
Godkännande av igångsättning av investering - Inventarier Varekils skola
Flera skolor och förskolor i Orust kommun är under ombyggnad. Det finns i
samband med detta behov av investering i nya möbler och andra inventarier. I
beslutad investeringsram 2015 finns 3 miljoner kronor avsedda för inventarier efter
ombyggnad vid skolor och förskolor.
Varekils skola genomgår en omfattande renovering som färdigställs inom kort.
Befintliga möbler är från början av 1990-talet och behovet att byta ut dessa är stort.
Verksamheten har tagit in kostnadsofferter och kostnaden uppskattas till 800 000
kronor. Investeringen består till största delen av möbler till undervisning. En mindre
del består av kontorsmöbler och möbler till personalrum.
Investeringsbudget
Förslag ligger till investering, som finns med i beslutad investeringsram 2015.
Kostnaden för det aktuella projektet är beräknad till 800 000 kronor. Utifrån
avskrivning på 10 år beräknas den årliga kapitalkostnaden till cirka 80 000 – 100 000
kronor. Förvaltningsområde Lärande kompenseras för kapitalkostnaderna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från förvaltningsområde Lärande daterad 2015-04-07
Bilaga: Investeringsbudget 2015
Ingrid Cassel (M) föreslog att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
avslag till att ta i anspråk investeringsram 2015 gällande inventarier till Varekils skola.
Kristina Svensson (MP) yrkade bifall till föreslagna att-satser.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth, reserverade
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Inventarier Varekils skola – med
total beslutad investeringsram om 0,8 miljoner kronor (KF 2014-12-11, § 202), samt
att samtliga tillkommande driftskostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras Förvaltningsområde Lärande.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kristina Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge avslag till investeringsram
2015 gällande inventarier till Varekils skola.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Inventarier Varekils skola – med
total beslutad investeringsram om 0,8 miljoner kronor (KF 2014-12-11, § 202), samt
att samtliga tillkommande driftskostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras Förvaltningsområde Lärande.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Anders Arnell reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Folkpartiet via Veronica Almroth och Ulf Sjölinder reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Utskottet för lärande
KS/2015:695
§ 176
Godkännande av igångsättning av investering 2015 - Datorer i undervisningen
2015
Ett prioriterat mål för verksamheten för lärande är att den digitala kompetensen ska
öka bland barn och elever genom ökad datortäthet. Centralt i denna satsning är att
det ska finnas en dator per elev i årskurs 7-9 samt till pedagogerna. I de lägre
årskurserna innebär satsningen en dator per fyra elever. Detta ska finansieras genom
leasing.
Under 2015 vidareutvecklas IKT-projektet. Det finns behov av att både byta ut
befintlig utrustning och att satsa på ny utrustning.
Investeringsbudget
Förslag ligger till investering, som finns med i beslutad investeringsram 2015.
Kostnaden är beräknad till 800 000 kronor. Utifrån avskrivning på tre år beräknas
den årliga kapitalkostnaden till cirka 273 000 – 287 000 kronor. Kapitalkostnaderna
bekostas av Förvaltningsområde Lärande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från förvaltningsområde Lärande daterad 2015-04-07
Bilaga: Investeringsbudget 2015
Ingrid Cassel (M) föreslog att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
avslag till att ta i anspråk investeringsram 2015 gällande inventarier till Varekils skola.
Kristina Svensson (MP) yrkade bifall till föreslagna att-satser.
Moderaterna, via Ingrid Cassel, och Folkpartiet, via Veronica Almroth, reserverade
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Datorer i undervisningen 2015 –
med total beslutad investeringsram om 0,8 miljoner kronor (KF 2014-12-11, § 202),
samt
att samtliga tillkommande driftskostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av Förvaltningsområde Lärande.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kristina Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge avslag till investeringsram
2015 gällande datorer i undervisningen.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Datorer i undervisningen 2015 –
med total beslutad investeringsram om 0,8 miljoner kronor (KF 2014-12-11, § 202),
samt
att samtliga tillkommande driftskostnader sammanhängande med investeringen
finansieras av Förvaltningsområde Lärande.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Anders Arnell reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Folkpartiet via Veronica Almroth och Ulf Sjölinder reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna via Magnus Lebeck reserverar sig mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:219

§ 177
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Information gällande inkomna beslut i anmälningsärenden från Skolinspektionen och
beslut från Skolverket.
1. Skolinspektionens beslut av 2015-03-02 i ärende gällande Skolsituation för
elever i årskurs 8. Skolinspektionen beslutar att lämna anmälan till Orust
kommun för utredning och eventuella åtgärder. Orust kommun, som är
huvudman, ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Orust kommun ska enligt 4 kap 7 och 8 §§ skollagen, ha
skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och
om det framkommit brister se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det framgår
att uppgifterna i anmälan inte har lämnats till huvudmannen, därav att
Skolinspektionen överlämnar uppgifterna till Orust kommun för utredning och
eventuella åtgärder.
2. Skolinspektionens beslut av 2015-04-29 i ärende gällande Elevs rätt till särskilt
Stöd. Skolinspektionen förelade Orust kommun, i beslut den 5 juni 2014, att vidta
åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses och begärde att kommunen
skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Mot
bakgrund av uppgifterna i kommunens redovisning och komplettering, bedömer
Skolinspektionen att Orust kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av
ärendet kan avslutas.
3. Skolverkets beslut av 2015-04-21 gällande tilldelning av Statsbidrag för läxhjälp år
2015. Orust kommun har ansökt om statsbidrag för läxhjälp 2015 med stöd av
förordning om statsbidrag för läxhjälp (2014:144). Skolverket har beslutat att
avslå ansökan på grund av att Skolverket har prioriterat de huvudmän som ansökt
om statsbidrag för skolenheter med låga studieresultat.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen gällande inkomna beslut i anmälningsärenden och tilldelning
av statsbidrag från Skolinspektionen och Skolverket till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:78

§ 178
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. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i
form av mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av
anmälningarna som lämnas in.
Nedan följer information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar
gällande kränkande behandling för perioderna 2015-03-03--04-02 och 2015-04-03-05-04. Under dessa perioder har det inkommit två utredningar och rapporter.
En översyn av både rutin och blankett pågår, eftersom det finns en otydlighet kring
de anmälningar som lämnas in.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndigheters beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar gällande
kränkande behandling för perioderna 2015-03-03--04-02 och 2015-04-03--05-04 för
förvaltningsområde lärande till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:57

§ 179
Information Fyrbodals kommunalförbund
Information om aktuella frågor från Fyrbodals kommunalförbund. Informationen
rörde bland annat skrivelse avseende tågtider, bro-ärendet, projektet ”Walk and talk”
samt framtagandet av en strategi för Naturbruksskolorna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2015:259

§ 180
Anmälan av inkomna skrivelser
Internt
Protokoll från Pensionärsrådet och Handikapprådet
2015-03-09
Interkontrollplan från Miljö-och byggnadsnämnden
MBN 2015-03-19 § 53
Årsredovisning 2014 Orust kommun
Kommunfullmäktige 2015-05-07 § 57
Revisionsberättelse för år 2014 samt fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktige 2015-05-07 § 56
Externt
Tolkförmedling Väst
Reviderad budget § 170 2015-04-17
Stenungsunds kommun
Nordvästsvenska initiativet § 81 2015-04-27
Tjörns kommun
Nordvästsvenska initiativet § 97 2015-04-23
SKL:s sammanträdesplan 2016
Beslut daterat 2015-04-24
Sveriges kommuner och landsting
SKL Cirkulär 15:13 Ny lag om sprängämnesprekursorer
SKL Cirkulär 15:14 Vårpropositionen och vårändringsbudget för 2015
Fyrbodal
Erbjudande om boende i Visby under Almedalsveckan
Inbjudan till konferens om Föräldrastöd och tonåringar, tisdagen den 2 juni
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56

2015-05-27
KS/2015:76

§ 181
Redovisning av beslut fattade med delegation
Kommunstyrelsens utskott
KSAU 2015-05-13
KSUS 2015-05-06
KSUO 2015-05-11
KSUL 2015-05-12
Ekonomi
enligt förteckning 2015-05-12
Arrende
Beslut enligt förteckning 2015-05-12
Skolskjuts/busskort
Beslut enligt förteckning 2015-05-12
Serveringstillstånd
Beslut enligt förteckning 2015-05-12
Parkeringstillstånd
Beslut enligt förteckning 2015-05-12
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
___________

