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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2132
§ 131
Utredning om kundval inom hemtjänst enligt lag om valfrihet (LOV)
Kommunstyrelsen beslutade 2011 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra
för kommuninvånarna på Orust att välja utförare enligt lagen om valfrihet. En av
förutsättningarna för detta var att göra en genomlysning av kostnaderna i
verksamheter. För detta engagerades ett konsultföretag, Ensolution, som har tagit
fram en metod för att mäta kostnad per brukare.
Den utredningen gjordes under våren 2012 och bekostades med stadsbidrag. Tanken
var att LOV utredningen skulle göras av tjänstemännen i förvaltningen men med
anledning av personalavgångar så var det inte möjligt då kompetensen saknades.
Förvaltningsområdeschefen för Verksamheten för omsorg beslutade under
september att ge uppdraget att utföra utredningen till Ensolution AB. Statliga, för
ändamålet sökta medel, bekostar utredningen.
Ensolution AB har nu tagit fram ett underlag som beskriver dels vad Lagen om
valfrihet innebär dels vilka förutsättningar som krävs utifrån nuläget inom
äldreomsorgen och påpekanden om vad som behöver förändras när det gäller
tilldelning av resurser och verksamhetens organisation samt förfarandet när det gäller
upphandling av externa utförare.
Det troliga är, när det gäller lagen om valfrihet , att det under 2014 kommer att bli
obligatoriskt för kommunerna att erbjuda andra utförare än de egna verksamheterna.
En möjlig utveckling vid införandet av LOV är att kostnaderna för kommunen till
en början kommer att öka.
En annan konsekvens är att kommunen, på ett helt annat sätt än tidigare, tvingas
ägna sig åt kvalitetskontroller och jämförelser både i kvalitet och i effektivitet i
förhållandet mellan egna utförare och externa utförare. Förutom valfriheten borde
det ha det goda med sig att den egna verksamheten blir kvalitetsmässigt både bättre
och effektivare.
En ytterligare effekt, om det är många som vill ha ett annat utförande än den
kommunala, är att personalbehovet i kommunen minskar. Dock kommer en
förstärkning att behövas när det gäller administrativa resurser.
En önskvärd utveckling vore att personal i kommunens egna verksamheter valde att
prova på att bli externa utförare eftersom kommunen då skulle öka företagandet på
ön.
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Kundvalet rör i första hand hemtjänstinsatser, som service, omvårdnad, ledsagning
och matdistribution. Som framgår av utredningen krävs stora och omfattande
förändringar av socialtjänstens organisation dessutom krävs förändringar i
resursfördelningsmodellen på Orust. Därutöver krävs framtagandet av
upphandlingsunderlag. Allt detta är både tids- och resurskrävande och därför är ett
införande av kundval inom hemtjänsten är inte önskvärt före årsskiftet 2014.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lämna över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om kundval inom hemtjänst
enligt lag om valfrihet (LOV).
______________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall remittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
I skrivelse daterad 2012-11-07 från Verksamheten för omsorg, som fanns med i
handlingarna till Utskottet för omsorg framförs följande förslag till beslut;
Förslag till beslut:
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att införa kundval inom hemtjänsten med hänvisning till Ensolution AB:s utredning,
i enlighet med gällande lagstiftning LOV 2008:962
att ge Utskottet för omsorg i uppdrag att förebereda och föreslå nödvändiga
förändringar i verksamheten och i resursfördelningssystemet i syfte att införa
kundval inom hemtjänsten från och med 1 januari 2014.
Bengt Torstensson yrkar avslag på liggande förslag.
Kristina Svensson yrkar arbetsutskottet besluta enligt liggande förslag men föreslår
att den första att-satsen skall tas bort.
Bengt Johansson tillstyrker Kristina Svenssons förslag.
Två förslag till beslut finns.
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Ordföranden frågar på båda och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Kristina
Svenssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Utskottet för omsorg i uppdrag att förebereda och föreslå nödvändiga
förändringar i verksamheten och i resursfördelningssystemet i syfte att införa
kundval inom hemtjänsten från och med 1 januari 2014.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1689
§ 132
Diskussion angående revisionens kritik mot kommunfullmäktiges
beredningar/införande av visionsgrupp
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31§ 95 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att bereda frågan om visionsgrupp, som en enda beredning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige diskuterade 2012-05-31 revisionens kritik mot hur
kommunfullmäktiges tre beredningar fungerar och utifrån detta diskuterades om
möjligheten att ersätta beredningarna med en visionsgrupp.
I nuvarande upplägg för beredningarna mot kommunfullmäktige kan en otydlighet
skönjas, att man blandar ihop dessa med beredningarna inför utskotten.
Kommunfullmäktiges beredningar skall verka för att ta fram förslag för framtiden
t.ex. utifrån översiktsplanen och för att undvika missförstånd om ordet ”beredning”,
kan man ändra namnet till Visionsgrupp.
I revisionens kritik framgick också att beredningarna i vissa fall inte fungerar som var
tänkt utifrån förslaget. En del beredningar har haft svårt att finna sitt sätt att arbeta
på. Ett förslag för att få igång verksamheten är att man ersätter de tre beredningarna
med en visionsgrupp och denna grupp kan arbeta med framtidsfrågor rörande
lärande, omsorg, ekonomi och samhällsplanering.
Idag ingår 27 stycken politiker i de tre beredningarna. Man kan t.ex. minska antalet
deltagande politiker till 18 stycken. Utifrån den eventuella visionsgruppen kan
mindre arbetsgrupper bildas för att arbeta med specifika framtidsfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
visionsgrupp med 18 deltagare, samt
att visionsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
__________
Bengt Torstensson yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi skall
invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.
Veronica Almroth yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi ska
behålla tre beredningar.
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Kristina Svensson förslår i ett tilläggsyrkande till liggande förslag att komplettera; att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Ordföranden frågar på samtliga förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
liggande förslag med tillägget att visionsgrupp ska ersättas med benämningen
framtidsgrupp.
Efter omröstning då Bengt Torstenssons förslag ställs mot det liggande förslaget
fastställes att arbetsutskottet beslutat enligt liggande förslag med tillägget att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp med 18 deltagare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp genom Bengt Torstensson reserverar sig
mot beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp genom Veronica Almroth reserverar sig mot
beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
Lars-Åke Gustavsson förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01.
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Bengt Johansson föreslår i ett tilläggsyrkande till Lars-Åke Gustavssons förslag att
följande två att-satser skall läggas till;
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Bengt Torstensson yrkar avslag på Lars-Åke Gustavssons förslag med motiveringen
att vi skall invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.
Claes Nordevik tillstyrker Bengt Torstenssons avslagsyrkande.
Tre förslag till beslut finns.
Ordföranden ställer Lars-Åke Gustavssons förslag mot Bengt Torstenssons förslag
och finner Lars-Åke Gustavssons förslag antaget.
Ordföranden frågar om Bengt Johanssons tilläggsyrkande skall läggas till Lars-Åke
Gustavssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars-Åke
Gustavssons förslag med Bengt Johanssons tilläggsyrkande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01, och
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare, samt
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1629
§ 133
Bidrag till anläggande av konstgräsplan
Ansökan om bidrag för att anlägga en konstgräsplan inkom 2012-05-09.
Gilleby IF är i stort behov av en konstgräsplan för att kunna konkurrera med andra
idrottsklubbar. De klubbar som inte har eget konstgräs får hyra in sig hos andra
vilket är kostsamt.
Gilleby IF är beredda att satsa egna medel i form av eget kapital och eget arbete.
Enligt kalkyl från Gilleby IF ligger kostnaderna på ca 2 232 000 kr varav Gilleby IF
satsar 455 000 kr. Klubben kommer också att fortsätta söka de bidrag som finns att
söka hos RF, Svenska Fotbollförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet.
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Torstensson, med instämmande av Bo Andersson och Veronica Almroth,
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för ett framtagande av ett
enhetligt regelverk för samtliga motsvarande ärenden bl.a. med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2011-06-30 § 104.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens ordförande föreslår, efter viss intern beredning av ärendet,
kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta
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att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Veronica Almroth, Bengt Torstensson och Kerstin Gadde yrkar på återremiss av
ärendet samt ett framtagande av ett enhetligt regelverk.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning gäller:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar
nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
________
Bo Andersson (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till Bo Anderssons förslag.
Bengt Torstensson (S), Veronica Almroth (FP), Roger Hansson (S), Lotta Husberg
(S) och Claes Nordevik (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om återremiss.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljon kronor, till
anläggande av konstgräsplan, efter skriftlig ansökan.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
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Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
Lars Åke Gustavssons förslag kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Bengt Johansson samt Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp tillstyrker Lars-Åke
Gustavssons förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp meddelar genom Claes Nordevik att de inte deltar i
beslutet.
Ett enigt arbetsutskott lämnar följande protokollsanteckning; ”Arbetsutskottet
beklagar den felskrivning som skett i tidigare behandling av ärendet gällande att Stala
IF ska ha fått kommunala bidrag för anläggande av konstgräsplan”.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2851
§ 134
Antagande av samarbetsavtal om gemensam organisation för
Överförmyndarnämnden och verksamheten
Kommunstyrelsen beslutade 2004-12-01 § 159 att godkänna samarbetsavtal med
Stenungsunds kommun om överförmyndarverksamhet. Därefter har Stenungsunds
kommun tecknat motsvarande överenskommelser med Tjörns och Lilla Edets
kommuner. 2007 avslutas avtalet med Tjörn och samarbetet fortsätter i ett
trepartssamarbete, kommunstyrelsens beslut 2008-01-09 § 7.
Ärendet avser frågan om Tjörns kommun ska ingå i samverkan med Stenungsund,
Lilla Edet och Orust kommun avseende handläggning av ärenden inom
Överförmyndarverksamheten. Samverkan kan komma att omfatta fler kommuner.
Kostnaderna för lön, administration, lokaler, inventarier m.m. delas lika mellan de
kommuner som ingår i samverkan. Ersättning för arvoden eller ersättning till gode
män och förvaltare betalas av respektive kommun.
Genom samverkan med nu aktuella kommuner kommer antalet handläggare att
uppgå till sammanlagt 3.75 tjänster. Samverkan bedöms medföra ökad kontinuitet
och kvalitet samt minskad sårbarhet.
Förslag till Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner
avseende handläggning av ärenden inom överförmyndarverksamheten. Samverkan
kan komma att omfatta fler kommuner.
att Överförmyndarnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
att organisationsförändringen gäller från och med 2013-01-01.
___________
Bengt Johansson föreslår i ett tilläggsyrkande att följande att-sats skall läggas till det
liggande förslaget;
att Orust kommun ser gärna att efter 2014 ha en gemensam Överförmyndarnämnd i
SOLTAK.
Arbetsutskottet beslutar enligt det liggande förslaget med Bengt Johanssons
tilläggsyrkande.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner
avseende handläggning av ärenden inom överförmyndarverksamheten. Samverkan
kan komma att omfatta fler kommuner, och
att Överförmyndarnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal, och
att organisationsförändringen gäller från och med 2013-01-01, samt
att Orust kommun ser gärna att efter 2014 ha en gemensam Överförmyndarnämnd i
SOLTAK.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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§ 135
Information om "Förenkla helt enkelt"
Näringslivsutvecklare Sven Petterson informerar om fortsättning av arbetsmetoden
kallad ”Förenkla helt enkelt” som är ett koncept och utbildning som bedrivs av
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

