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2016-02-24

Kommunhuset i Henån, sammanträdesrum
Årholmen/Bårholmen,
Onsdag den 24 februari 2016, kl. 08:15-12.00, 13.00-13.25

Beslutande

Kerstin Gadde (S), ordföranden
Inga Göransson (C), 1:e vice ordföranden
Hans Pettersson (M), 2:e vice ordföranden
Michael Relfsson (FpO)
Alexander Hutter (S)
Maria Sörkvist (C), till kl.11.30
Bertil Olsson (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)
Magnus Lebeck (SD)
Elsie-Marie Östling (S), tjänstgörande ersättare
Jan Gustavsson (L), tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson (MP), tjänstgörande ersättare
Ulla Kedbäck (MP), tjänstgörande ersättare, från kl.11.30

Övriga deltagande

Sid.2

Utses att justera

Hans Pettersson

Justeringens
plats och tid

Medborgarservice 2016-02-29, kl.08.30

Sekreterare

Paragraf 25-43

……………………………………..
Göran Gynnemo

Ordförande

……………………………………..
Kerstin Gadde

Justerare

……………………………………..
Hans Pettersson
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Datum för anslags
Uppsättande

2016-03-01

Förvaringsplats
För protokollet

Medborgarservice

Datum för anslags
nedtagande

2016-03-23

Sign:………………………………
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Övriga deltagare:
Ersättare:
Eva Skoglund (S)
Lars Larsson (C), kom kl.13.00
Ulla Kedbäck (MP)
Sirko Witte (S)
Bengt Olsson (OP)
Tjänstemän:
Jan Eriksson, kommunchef
Staffan Welander, ekonomichef, § 26, 29, 31-32
Ulrika Lundgren, controller, § 31
Ulrika Marklund, miljöstrateg, § 33, 38-39
Arne Hultgren, miljöchef, § 33, 38-40
Andreas Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 39
Erica Danielsson, livsmedelsinspektör, § 39
Marcus Larsson, projektledare, § 40
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling, § 40
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande, § 40
Göran Gynnemo, kommunsekreterare
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§ 25
Fastställande av ärendelista
Ärende 4 – förändring av fritidsgårdsverksamheten, utgår från dagens ärendelista.
Kommunstyrelsen beslutar
att med ovannämnda ändring fastställa dagens ärendelista.
______
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KS/2015:44
§ 26
Reviderad Investeringsbudget 2016
Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-10, § 160, att godkänna justeringar av
investeringsbudget för 2016 och att ytterligare justering av den ska ske när utfallet av
2015 års investeringar är klart. Investeringsnivån beslutades till 179,1 mkr.
Anledningen till att en ytterligare justering ska göras är att när utfallet är klart för
2015 kan man se vad som behöver överföras till 2016 avseende ej avslutade projekt
och därmed få en mer hållbar budget. Samtidigt kan även andra justeringar göras som
bedöms nödvändiga.
I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 föreslås följande
förändringar:
Budget 2016 investeringar - affärsdrivande
Verksamhet
Affärsdrivande

Indelning
Fjärrvärme

Projekt (tkr)
Ombyggnation fjärrvärmepanna Ellös
Reinvestering fjärrvärme ledningsnät
Reinvestering fjärrvärmeanläggningar
Uppdatering styrsystem Ellös och Henån fjärrvärme

Fjärrvärme Summa
Renhållning
Bomsystem, återvinningscentral Månsemyr
Förbättringsåtgärder ÅVC Månsemyr
Molok Gullholmens gästhamn
Molok Käringsön gästhamn
Reningsverk, lakvattendamm Månsemyr
Renovering, garage och verkstadsbyggnad Månsemyr
Utökad sorteringsplatta Månsemyr
Renhållning Summa
Vatten &
Nytt reningsverk på västra Orust (proj)
avlopp
Nytt reningsverk västra Orust
Ombyggnation Tuvesviks ARV
Ommålning Svanesunds ARV
Reinvestering VA ledningsnät
Reinvesteringar VA, anläggningar
Reservkraftverk till Kårehogens vattenverk1
Utbyggnad av huvudledningar VA Slussen
Utlopp reningsverk västra Orust
VA från exploateringsomr Henån 1:272-75 Kaprifol
VA-ledning Henån-Slussen
VA-ledning Hästekälla-Tuvesvik
VA-sanering från exploateringsområden Kungsviken
VA-saneringar Orust, fyra områden
Ventilationssytem Svanesunds AVR
Vatten och avlopp Summa
Affärsdrivande Summa

Budget KFbeslut dec
-410
-200
-200
-810

-200
-200

-400
-800
-32 000

-700
-1 000
-1 000
-4 000
-760
-150
-9 100
-11 530
-700
-61 740
-62 950

Förslag
reviderad
budget
2016
-200
-200
-250
-330
-980
-800
-1 000
-250
-100
-500
-1 000
-3 650
-200
-12 000
-700
-500
-500
-1 000
-1 000

-150
-9 000
-1 000
-19 485
-3 770
-700
-50 005
-54 635
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Budget 2016 investeringar - skattefinansierade

Verksamhet
Lärande
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Indelning
Fsk/skola

Projekt (tkr)
Bagarevägens förskola, nybyggnation
IKT-datorer
Inventarier efter ombyggnation fsk & skolor
Inventarier Ängås skola
Mindre investeringar lärande
Ombyggnation Ellös skola
Ombyggnation Varekils skola
Ombyggnation Ängås skola
Varekils skola utemiljö
Varekils skola, åtgärder trafiksituation
Åtgärder Henåns skola

Fsk/skola Summa
Lärande Summa
Omsorg
Omsorg
Boenden för ensamkommande
Inventarier till boenden för ensamkommande
Inventarier utökad daglig verksamhet
LSS-boende 6 platser
Mindre investeringar omsorg
Nyckelfri hantering, hemtjänsten
Ombyggnation Ängsviken
Projektering ombyggn pensionärslägenheter Ellös
Trygghetslarm, särskilda boenden
Omsorg Summa
Omsorg Summa
Samhällsutveckling Hamnar
Henån, byte bryggdäck ingår i översvämn. Henån
Henån, byte flytbryggor
Inköp biljettautomat vid gästhamnar
Reinvestering hamnar
Ångbåtsbrygga Edshultshall
Åtgärder hamn och kaj Ellös
Hamnar Summa
Övrigt
Allmänna p-platser Tuvesvik
Andningsskydd för rökdykning
Brandstationen Svanesund, ventilation & värme
Cykelvägar hela Orust, nytt projekt
Exploatering, väghöjning Kungsviken
Fordon till brandvärn
Fritidsgård
Förstärkningsåtgärder längs ån i Henån
Gångbro och gångväg Kungsviken exploatering
Mindre investeringar samhällsutveckling
Möbler Ängås kontorslokaler
Nytt tak Orust ridklubb
Oförutsett fastighet
Personalutrymmen Tuvesvik
Räddningsfordon
Strategiska markinköp
Städlyftet
Översvämningsåtgärder i Henåns centrum
Övrigt Summa
Samhällsutveckling Summa
Stab
Stab
Bredbandsstruktur, utbyggnad
Fibernätsanslutningar till kommunens verksamheter
IT-infrastruktur av säkra trådlösa nätverk
Mindre investeringar kommunstyrelsen
Mindre investeringar staben
Ombyggnation kommunhus
Utökad datalagringskap & säkerhetshöjande åtg
Stab Summa
Stab Summa
Skattefinansierade summa:

Budget KFbeslut dec
-5 579
-800
-3 200
-1 600
-900
-300
-2 400
-500
-100
-48 500
-63 879
-63 879
-1 000
-500
-250
-900
-720
-300
-200
-1 880
-5 750
-5 750
-600
-450
-900
-500
-2 450
-470
-500
-50
-300
-600
-900
-350
-900
-100
-4 000
-45
-7 000
-15 215
-17 665
-8 000
-500
-1 000
-500
-1 000
-17 700
-200
-28 900
-28 900
-116 194

Förslag
budget
2016
-9 461
-800
-3 200
-1 600
-900
-300
-1 500
-22 767
-500
-2 750
-48 397
-92 175
-92 175
-10 000
-500
-500
-250
-900
-300
-1 880
-14 330
-14 330
-7 000

-900
-5 000
-645
-13 545
-350
-500
-700
-100
-1 260
-300
-1 000
-600
-616
-900
-523
-750
-1 500
-100
-4 000
-3 000
-45
-16 244
-29 789
-8 000
-500
-1 000
-500
-1 000
-5 000
-200
-16 200
-16 200
-152 494
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Budget 2016 investeringar (tkr)
Indelning
Affärsdrivande:

Verksamhet
Fjärrvärme
Renhållning
Vatten & avlopp
Affärsdrivande summa:
Skattefinansierade: Lärande
Miljö- och Bygg
Omsorg
Samhällsutveckling
Staben
Skattefinansierade summa:
Investeringar totalt:
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Budget KFbeslut dec
-810
-400
-61 740
-62 950
-63 879
0
-5 750
-17 665
-28 900
-116 194
-179 144

Förslag
reviderad
budget
-980
-3 650
-50 005
-54 635
-92 175
0
-14 330
-29 789
-16 200
-152 494
-207 129

I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-06-11 angavs 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.
Den föreslagna investeringsbudgeten på 152,5 mkr för skattefinansierad verksamhet
kan inte täckas genom kommunens budgeterade resultat på 11,5 mkr och
avskrivningsmedel. Således krävs upplåning även för dessa investeringar. Därför
föreslås att beslutet att enbart lånefinansiera affärsdrivande verksamheters
investeringar upphävs.
Hur stort upplåningsbehovet i verkligheten blir under 2016 kan inte sägas nu. Under
2015 fanns beslut om upplåning på 210 mkr men endast 150 mkr behövde upplånas.
Behovet av upplåning är beroende av likviditetsbehovet vilket i sin tur är beroende
av bland annat hur mycket och i vilken takt investeringarna genomförs. Ett nytt
beslut om låneram för nyupplåning kan behöva fattas under 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-09
Arbetsutskottet 2016-02-10, § 21
______
Hans Pettersson (M) anmäler att moderaterna inte deltar i beslutet.
Ulf Sjölinder (L) anmäler att liberalerna inte deltar i beslutet.
Kristina Svensson (MP) bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget för 2016 på 207,1 mkr samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-11 om att nyupplåning 2016 endast
får ske för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet.
______
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KS/2015:953
§ 27
Godkännande av reviderade aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal mellan
Tjörns kommunala förvaltnings AB och Orust kommun
Efter en information i kommunstyrelsens arbetsutskott den11 juni 2015 om
Tjörnlådan av vd för Tjörns Måltids AB och Tjörns kommunchef, gav
kommunstyrelsens arbetsutskott förvaltningsområdeschefen för omsorg i uppdrag
att ta fram ett förslag till en lösning på frågan om mat och matdistribution till
biståndsbedömda brukare i Orust kommun.
Förvaltningsområdeschefen föreslog i sin utredning att ställa en förfrågan till Tjörns
kommun om Orust kommun kan erhålla ett delägarskap i Tjörns Måltids AB.
Bakgrunden är att detta anses vara det bästa sättet att hantera måltidsdistributionen,
ställt mot att upphandla motsvarande tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26 § 221 att vända sig till Tjörns kommun med
förfrågan om delägarskap i Tjörns måltids AB.
Tjörns kommun äger samtliga aktier i moderbolaget Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (TKFAB). I bolagskoncernen ingår bland annat Tjörns Måltids AB
(TMÅAB) som producerar och levererar måltider till olika verksamheter i
kommunen. TKFAB äger samtliga aktier i TMÅAB.
Enligt upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal köper Orust kommun 9 % av
aktierna i Tjörns Måltids AB från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TKFAB).
Priset för aktierna, 90 st, uppgår till totalt 193 907 kr.
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med
två till fem suppleanter. Enligt upprättat förslag väljer Tjörns kommun lägst två och
högst fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra suppleanter. Orust kommun väljer
en ledamot och en ersättare. Tjörns kommun utser presidiet i styrelsen.
Bolaget ska ha en ordinarie lekmannarevisorer och en ersättare. Tjörns kommun
utser enligt förslaget lekmannarevisorn och ersättaren. Därutöver väljer
bolagsstämman en auktoriserad revisor och en ersättare.
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun respektive i Orust kommun avgör var för sig
hur mycket av den kommunala verksamheten som ska överlämnas till TMÅAB.
Antalet måltider, prissättning per måltid och övriga närmare detaljer om regleras i
separata avtal mellan beställande nämnd/förvaltning och TMÅAB.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-08 § 166 under förutsättning av Tjörns
kommunfullmäktiges motsvarande beslut om godkännande, att godkänna
aktieöverlåtelseavtal, daterat 2015-10-26, mellan Tjörns kommunala förvaltnings AB
och Orust kommun, att godkänna aktieägaravtal, daterat 2015-10-26, mellan Tjörns
kommunala förvaltnings AB och Orust kommun, samt att därmed till ändamålet
anvisa 193 907 kronor ur likvida medel.
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Tjörns kommunfullmäktige beslutade dock samma dag att återemittera ärendet med
följd att ärendet måste tas om i båda fullmäktigeförsamlingarna då nya datum för
aktieöverlåtelse respektive ny avtalstid aktieägaravtalet måste införas i de två avtalen.
Tjörns kommun har inte i övrigt gjort någon ändring i det gamla förslaget.
Orust kommun förslås nu tillträda aktierna den 2 maj 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-2
Förslag till aktieägaravtal daterat 2016-01-20
Förslag till aktieöverlåtelseavtal daterat 2016-01-20
_____
Bertil Olsson (s) bifaller de reviderade avtalen enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar,
Under förutsättning att Tjörns fullmäktige samt de berörda aktiebolagsstämmorna
fattar motsvarande beslut,
att godkänna reviderat aktieöverlåtelseavtal, daterat 2016-01-20, mellan Tjörns
kommunala förvaltnings AB och Orust kommun, och
att godkänna reviderat aktieägaravtal, daterat 2016-01-20, mellan Tjörns kommunala
förvaltnings AB och Orust kommun, samt
att därmed till ändamålet anvisa 193 907 kronor ur likvida medel.
_____
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KS/2010:378
§ 28
Överlåtelse av Tillägg till Exploateringsavtal för Kungsviken 1:25
Orust kommun tecknade 2010-03-26 ett exploateringsavtal med fastighetsägaren till
Kungsviken 1:25. Detta exploateringsavtal överläts till Kungsviken Hamn AB genom
beslut i KF 2015-12-10. I överlåtelsen missades att det fanns ett tillägg till
exploateringsavtalet som också behöver överlåtas till samma företag.
Tilläggsavtalet reglerar överlåtelse av mark utan ersättning till kommunen och en
ersättning för trafiksäkerhethöjande åtgärder, exploatören förbinder sig att betala en
andel per byggrätt inom sitt exploateringsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-22
Överlåtelseavtal 2016-01-22
Utskottet för samhällsutveckling 2016-02-09, § 22
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna medgivande för överlåtelse av Tillägg till Exploateringsavtal för
Kungsviken 1:25 till Kungsvikens Hamn AB enligt föreslaget överlåtelseavtal daterat
2016-01-22.
______
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KS/2015:1899
§ 29
Svar på motion om tydligare fördelning av ansvar och befogenheter för
verksamhetslokaler
Mats Överfjord (M) föreslår i motion 2015-10-19,
-

att bara lokaler som nyttjas inom respektive verksamhetsområde belastar och
bokförs på verksamhetsområdet samt

-

att lokaler som inte nyttjas inom respektive verksamhetsområde, är under
uppförande, renovering, avveckling, etc belastar och bokförs på
samhällsutveckling.

Syftet med motionen är att åstadkomma en effektivare fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett yttrande över motionen. I yttrandet
anförs att förvaltningen uppfattar att motionen syftar till att skapa incitament för
verksamheter och fastighetsförvaltning att arbeta mer aktivt med
lokaleffektiviseringar genom att verksamheter ska kunna bli av med hyreskostnader
för lokaler som inte behövs och att samhällsutveckling genom att få hyreskostnaden
stimuleras till att se hur lokalerna kan användas för andra ändamål.
Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att sådan styrning kan bidra till
bättre effektivitet. Samtidigt kräver det att man har en modell som reglerar de
kommuninterna mellanhavandena rörande hyresavtal, budgetering mm. En
genomgång behöver därför göras om hur regler, rutiner ska utformas och hur
verksamhetens arbete påverkas. Det finns ett pågående ärende inom kommunen
”Riktlinjer för internhyra”, som behandlades i kommunfullmäktige 2015-03-12, § 28.
Kommunfullmäktige beslöt då återremittera ärendet. Det är lämpligt att de förslag
som framförs i motionen beaktas i samband med detta ärende.
Beslutsunderlag
Motionen 2015-10-19
Tjänsteskrivelse 2016-02-04
Arbetsutskottet 2016-02-10, § 24
______
Elsie-Marie Östling (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att anse
motionen besvarad.
Ordföranden frågar om detta förslag bifalls, och finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
______
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§ 30
Rapport av gynnande beslut som inte verkställts - enl SoL o LSS
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 4 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

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

12
1
3

Beslut
verkställt efter
3 mån.

6
1
0

Utöver ovanstående redovisning har inom vård och omsorg tre beslut ej verkställts
på grund av att ansökningarna har återtagits.
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 14 januari 2016.
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
Utskottet för omsorg 2016-02-09, § 23
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 4 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 3 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_____
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KS/2015:1999
§ 31
Information om budget 2017-2019 samt ny resursfördelningsmodell
På kommunstyrelsen i december behandlades tidplan för budget 2017 med plan
2018-2019. I januari lämnades information om budgetförutsättningar och
budgetanvisningar. På dagens sammanträde lämnar förvaltningen en information om
den budgetprocessen m.m.
Kommunstyrelsen får även en information om ny modell för resursfördelning.
Under 2014 påbörjades ett arbete med att se över befintlig modell för
resursfördelning. Material från några andra kommuners resursfördelningssystem har
samlats in som stöd i arbetet med att ta fram en modell som passar för Orust
kommun. Enligt plan ska modellen bli klar under våren för att kunna bli ett stöd i
politikens arbete i år med budgeten för 2017 och framåt.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
_____
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KS/2016:224
§ 32
Överförmyndarnämnden ansökan om utökad budget för 2016
Överförmyndarnämnden har i protokoll från 2016-01-27 beslutat föreslå Lilla Edet,
Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner att tilldela överförmyndarverksamheten
tillfällig ersättning med 1 180 tkr, 295 tkr per kommun, under 2016 som
resurstillskott utifrån ärendetillströmningen under 2015.
Man anger att under 2015 har ärendeökningen varit mycket stor med anledning av
tillströmningen av ensamkommande barn. Överförmyndarverksamheten ser inte
någon nämnvärd avmattning i ärendemängden. Antalet barn som kommunerna tar
emot har minskat efter årsskiftet men överförmyndarverksamheten tillsätter även
gode män för de barn som andra kommuner placerar inom vårt geografiska område,
exempelvis Göteborg. Överförmyndarverksamheten arbetar efter vistelsebegreppet.
Detta sammantaget gör att minskningen just nu är marginell.
Till budget 2017 föreslås att begära 1 368 tkr per kommun. Beslut om budget 2017
bör tas i samband med budgetbeslutet för 2017.
Överförmyndarnämnden beslöt även efterdebitera kommunerna med 157 tkr per
kommun för 2015. Denna kostnad kommer att belasta 2016 då den ej var känd när
bokföringen för 2015 avslutades.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-11
Arbetsutskottet 2016-02-10, § 22
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna begäran från Överförmyndarnämnden om utökning av budgeten på
295 tkr för 2016,
att kostnaden för efterdebitering för 2015 på 157 tkr belastar verksamheten 2016,
samt
att finansiering sker ur medel som erhållits som generellt statsbidrag för
flyktingverksamheten på 12,9 mkr
_____
Beslutet lämnas till:
Ekonomienheten
Medborgarservice

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:208
§ 33
Yttrande över Vattenmyndigheten i Västerhavets reviderade åtgärdsprogram
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs
av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svenskt lagstiftning via
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en
helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust
och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter, organisationer,
företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet.
Under hösten 2014 presenterade Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
ett samrådsmaterial över förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning. Förslagen var under samråd
perioden 1 november 2014 till den 30 april 2015. Under samrådet samlades behov
och synpunkter in från olika aktörer så beslut sedan fattas utifrån ett så brett
underlag som möjligt. Orust kommun lämnade i april 2015 ett yttrande där
kommunen ställde sig bakom yttrande från Fyrbodals kommunalförbund och antog
skrivelsen som sitt eget.
Under samrådstiden inkom begäran från Jordbruksverket samt tio kommuner att ge
regeringen möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten har
efter samrådets slut beaktat inkomna yttranden och fortsatt dialogen med berörda
myndigheter och kommuner. Det ursprungliga förslaget har med anledning av detta
reviderats. Regeringen beslutade den 19 november 2015 att regeringen ska pröva
förslaget till åtgärdsprogram och att det är det reviderade programmet som ska ligga
till grund för prövningen.
Det reviderade förslaget till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt inkom
den 25 januari 2016, eventuella synpunkter ska den 4 mars 2016 vara Miljö- och
energidepartementet tillhanda. Kommunen bör särskilt yttra sig över i vilken mån det
reviderade åtgärdsprogrammet beaktar tidigare framförda synpunkter gällande de
åtgärder som riktar sig till kommunerna. Kommunen ges möjlighet att föreslå hur
berörda kommunåtgärder kan utformas på ett annat sätt för att kunna bidra till att
förslagen till miljökvalitetsnormer kan följas.
Beslutsunderlag
Remisshandling, 2015-01-21, från Miljö- och energidepartementet
Tjänsteskrivelse 2016-02-16
Förslag till yttrande till Miljö- och energidepartementet, 2016-02-16
_____
Förvaltningen informerar i ärendet.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till yttrande, daterat 2016-02-16, och överlämna detsamma till
miljö- och energidepartementet som kommunens svar på remissen.
_____
Beslutet lämnas till:
Miljö- och energidepartementet
Miljö- och byggnadsförvaltningen
För kännedom till:
Munkedals kommun
Tanums kommun
Åmål kommun
Uddevalla kommun
Kommunalförbundet Fyrbodal

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:176

§ 34
Inrättande av tjänster - stödassistent/stödpedagog i daglig verksamhet
Personer som omfattas av personkretsarna 1 och 2 enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, har rätt till daglig verksamhet om behov föreligger.
Enligt lagens förarbete Regeringens proposition 1992/93:159 skall omfattningen av
daglig verksamhet följa samma generella riktlinjer som i arbetslivet. Anpassning efter
individuella behov och önskemål måste göras. Verksamheten ska syfta till att bidra
till den personliga utvecklingen och främja delaktigheten i samhället, enligt
lagstiftaren.
Insatserna enligt LSS syftar, enligt lagstiftaren, till att den enskildes hela tillvaro skall
fungera som för andra i samhället. I insatsen daglig verksamhet ingår därför även
omvårdnad. I Regeringens proposition 1992/93:159 framgår skyldigheten att
verksamheten ska ha den personal som behövs för att meddela god omsorg. Lagen
markerar även att verksamhet ska bedrivas med respekt för individens egna
önskningar och behov, vilket betyder att stöd ska ges och utformas i samverkan med
den enskilde.
I samband med att verksamheten har tagit emot ytterligare sex personer i juni 2015,
vilka inte sällan har behov av personal motsvarande en-till-en, har verksamheten fått
ett utökat personalbehov motsvarande 2,0 årsarbetare, vilket enhetschef bedömer är
ett permanent behov.
Utökningen av personalstat inom daglig verksamhet beräknas under 2016 kosta
727tkr på helårsbasis. Kostnaden kan finansieras inom tilldelad budgetram 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-25
Utskottet för omsorg 2016-02-09, § 16
___________
Bertil Olsson (S) bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta tjänst motsvarande 2.0 årsarbetare i form av stödassistent och/eller
stödpedagog med placering för närvarande i daglig verksamhet enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, till en kostnad av 727tkr på helårsbasis.
Kostnaden finansieras inom tilldelad budgetram 2016.
________

Beslutet lämnas till:
Förvaltningsområde omsorg
Ekonomi
Personal

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:181
§ 35
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas Hälso- och sjukvård i Västra
Götaland
Ramavtalet avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården ska
ligga till grund när lokala avtal tecknas mellan vårdcentral/vårdcentraler och den
kommunala hälso- och sjukvården.
Det är ett övergripande ramavtal som har fastställts i Samrådsorganet mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Ramavtalet har beretts grundligt såväl inom Västra Götalandsregionen som inom de
kommunala verksamheterna i Västra Götaland. Ledningsgruppen för samverkan
VGR/VGK (LiSA-gruppen) ställde sig bakom avtalet 151027.
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR beslutade 151123 att rekommendera
huvudmännen att tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan.
Styrelsen för VästKom rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom
förslaget till ramavtal för läkarmedverkan samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av
lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade i utskottet om det övergripande
ramavtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-26
Utskottet för omsorg 2016-02-09, § 22
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal
avseende läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
_________

Beslutet lämnas till:
Förvaltningsområde omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:156
§ 36
Revidering av zoner för skolskjuts
Vid behov ska en översyn göras avseende zon för ej skolskjutsberättigade elever.
Runt varje grundskola med kommunal huvudman finns en skolskjutszon som
reglerar om elev har rätt till skolskjuts enligt Skollagen (2010:800). Elev som bor
utanför zon har rätt till skolskjuts under förutsättning att andra regelverk uppfylls.
Elev som bor inom zon har ej rätt till skolskjuts. Beslut om att införa zoner för ej
skolskjuts-berättigade elever antogs av Kommunstyrelsen år 2012.
Några av planprojekten som pågår i Orust kommun innebär att fastigheter planeras
att uppföras i anslutning till tätorter där det finns grundskola med kommunal
huvudman. Detta medför att zonerna behöver ses över och eventuellt revideras.
Förvaltningsområde Lärande har tillsammans med kommunens mark-, plan- och
exploateringsenhet sett över aktuella planområden. Plan projekten befinner sig i olika
stadier av utredning och beslut. Därefter har Förvaltningsområde Lärande gjort en
bedömning av behov av revidering av zonerna. Förslag till revidering innebär en
utökning av zon.
För Svanesund och Henån har förslag till utökning av zonerna förberetts så att beslut
kan tas när planprocessen kommit längre.
För Varekil föreslås utökning av zon. På grund av att det numera är möjligt att via
gångväg gå från området nor rom busstationen i Varekil till gångtunnel under väg
178, flyttas zongränsen så att samtliga fastigheter inryms i zonen. Söder om Varekil är
fastigheter uppförda. Zongränsen ändras så att den överensstämmer med fastighetsgränsen. På kartan i beslutsunderlaget, visar rödmarkerat område befintlig zon och
blåmarkerade områden visar förslag till utökade zoner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Utskottet för lärande 2016-02-08, § 3
______
Kristina Svensson (MP) bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslagna utökningar av skolskjutszoner i Varekil gäller från och med läsåret
2016/2017.
______
Beslutet lämnas till:
Förvaltningsområde lärande

Orust kommun
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2016-02-24

KS/2015:1484
§ 37
Redovisning av Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen
2015
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik
äldre omsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk tillhörighet och var de bor. De
demografiska förändringar som Sverige nu möter innebär ett stadigt ökat tryck på
äldreomsorgen.
Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig stabil grund för
äldrepolitiken att bygga på.
Äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet där lönekostnaderna uppgår till 80
procent av den totala kostnaden. För att påverka kvalitet och effektivitet inom
äldreomsorgen utgör tillgången till personal en central faktor. Regeringen fortsätter
därför att prioritera en ökad bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa en ökad
trygghet och kvalitet för den enskilde i äldreomsorgen.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till
stimulanssatsningen samt en modell för fördelningen. Statsbidraget för 2015 omfattar
995 miljoner kronor för år 2015.
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen
avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav två miljarder kronor årligen under åren 20162018.
Utvecklingschefen redovisar stimulansbidrag för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2015för utskottet för omsorg. Utskottet för omsorg vill få en
återkoppling i november.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-25
Utskottet för omsorg 2016-02-09, § 19
________

Bertil Olsson (S) bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdets omsorg redovisning av Stimulansbidrag för en
ökad bemanning inom äldreomsorgen.
________
Beslutet lämnas till:
Förvaltningsområde omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:336, KS/2016:337
§ 38
Ansökan om nya LOVA-projekt - information
Orust kommun har ansökt om anslag för tre nya LOVA-projekt. LOVA-bidrag som
innebär att 50% anslag för de stödberättigade kostnaderna har ansökts för följande
projekt; VA-plan, VA-rådgivare samt projekt Vattenvård i lokala avrinningsområden.
Totalbudgeten för dessa föreslagna projekt är 4.632.000 kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att vara redovisningsansvarig för det
sistnämnda projektet och Förvaltningsområde samhällsutveckling för de två övriga.
Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen en information om ansökningarna.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
_____

Beslutet lämnas till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:83
§ 39
Information om vattenveckor 2016 - fokus Rödsvatten
Kommunstyrelsen får en information av miljö- och byggnadsförvaltningen om
fokusveckor på dricksvatten och Rödsvattnet som arrangeras 26 februari till den 4
mars.
Alla intresserade inbjuds till studiebesök, vandringar, information och frågestunder.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
_____

Beslutet lämnas till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:83

§ 40
Förvaltningens information
Förvaltningen lämnar information om följande punkter vid dagens sammanträde:
Projekt Henåns skola:
- Inget avvikande att rapportera. En prognos för riktkostnad, rörlig del, visar på ca
500 tkr just nu, vilket innebär att kommunen skulle få 250 tkr. Nästa prognos
kommer i månadsskiftet maj/juni.
Förvaltningsområde samhällsutveckling:
- Förslag till Bostadsförsörjningsprogram utskickat till partierna på remiss. Svar
senast 14 mars.
- Information om KSAU beslut senast när det gäller VA-investeringar.
- Ängås skola invigd. Styrsystem för värme/ventilation håller på att justeras.
- Förberedelser inför budgetdialogen, bl a fastighetsuppdraget.
Förvaltningsområde lärande:
- Nya riktlinjer för antalet barn i förskolegrupper
- Preliminär prognos visar på ett stort underskott av förskoleplatser i Svanesund
- Waldorfskolan har ansökt om att få starta en förskoleklass
- Ny rektor på Ellös skolan anställd
Förvaltningsområde omsorg:
- Ensamkommande barn, totalt ca 60 i nuläget. Räknar med ytterligare 50 under året
- Förvaltningsområdeschefen lämnar sin anställning nästa vecka. Kommunchefen tar
denna roll i avvaktan på ny rekrytering.
Kommunchefen
- Rekrytering av näringslivsutvecklare. Inriktningen är att kunna samordna uppgifter
mellan näringslivsfunktionerna på Orust, Stenungssund och Tjörn.
Miljö- och byggnadsförvaltningen
- Miljöchefen informerar kort om nyheten att länsstyrelsens beslut om att utöka
strandskyddet är stoppat av miljöministern
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
______

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:84
§ 41
Ordförandens information
Ordföranden informerar om följande:
-

Förtroendevalda och tjänstemän kommer den 1 april att bjudas in till en kurs
om samspelet mellan politiker och tjänstemän, som leds av Axel Danielsson.

-

Träff med Nordvästsvenska initiativet. Orust har tagit på sig att göra ett
inspel när det gäller Väg 160 i en beredningsgrupp inom Fyrbodals
kommunalförbund

-

Nya polisorganisationen kommer förmodligen på kommunens bord igen för
yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:85
§ 42
För kännedom
Följande informationspunkter lämnas till kommunstyrelsen:
1. Utskottet för lärande § 13 information till kommunstyrelsen: Skolinspektionens
beslut av 2016-01-08 i ärende gällande elevs skolsituation vid Henåns 7-9 skola. Dnr
LVS/2015:2. Skolinspektionens utredning avser läsåret 2014/2015 och höstterminen
2015. Skolinspektionen förelägger Orust kommun att senast den 8 april 2016 vidta
åtgärder så att elevens behov av särskilt stöd uppfylls. De vidtagna åtgärderna ska
senast samma dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen.
2.Utskottet för lärande § 13 information till kommunstyrelsen Barn- och
elevombudets beslut av 2016-01-25 i ärende gällande elevs skolsituation vid Henåns
skola. Dnr LVS/2015:2. Skolinspektionen konstaterade i beslut den 8 januari 2016 att
huvudmannen inte följt Bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka
kränkande behandling. Barn- och elevombudet delar Skolinspektionens bedömning
och har utrett förutsättsättningarna för skadestånd i ärendet. Barn- och elevombudet
finner dock, vid sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet, att
tillräckliga förutsättningar för ett skadeståndsanspråk mot huvudmannen saknas.
Barn- och elevombudet vidtar ingen åtgärd och avslutar ärendet.
3. Utskottet för omsorg § 18: Presentation av tid- och aktivitetsplan för kostnad
per brukare (KPB) 2016 (avseende 2015)
4. Yttrande 2016-01-18 från kommuninvånare angående byggnation på
fastigheten Svanesund 7:13 + förvaltningens svarsskrivelse 2016-01-25.
5. Kommunens skrivelse 2016-01-26 till SOLTAK AB med anhållan om
avgiftsbefrielse 2017.
6. Miljö- och byggnadsnämnden § 2: Beslut att ställa sig bakom VA-strategi.
________
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2016:12
§ 43
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska
redovisas till styrelsen.
Följande delegationsbeslut anmäls:
-

Kommunstyrelsen delegationsbeslut, § 1-80, enligt rapport 2016-02-11

-

Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista nr 1/2016

-

Handikappomsorgen – LSS-insatser enligt lista nr 1/2016

-

Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall till hjälp i
hemmet, särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 1/2016

-

Lex Sarah, 1 ärende, Dnr VOS 2015:54. anmäls av utskottet för omsorg,
2016-01-12, § 8

-

Bostadsanpassningsärenden, beslut 2015-01-01--2015-12-31

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
_____

