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Dagordning
• Upprop
• Val av justerare
• Fastställande av ärendelista
Ärendelista

1.

Ärende

Dnr

Förvaltningens information

KS/2016:83

Handling

Kommunfullmäktige ärenden

DEL 1

2.

Ändring av budgetprocessen för 2017 med KS/2015:2081
plan för 2018-2019

1-2

3.

Förklaring över revisionsberättelse

3-18

4.

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders KS/2016:565
årsredovisning för år 2015 samt beviljande
av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse

19-40

5.

Antagande av totalram och
igångsättningsbeslut för exploatering och
investering av utbyggnad av kommunalt
VA samt höjning av väg i Kungsviken

KS/2016:466

41-44

6.

Utbetalning av kommunalt partistöd i
Orust kommun 2016

KS/2016:374

45-62

7.

Svar på motion angående utökning av
förskoleplatser i Svanesund

KS/2016:203

63-66

8.

Svar på motion om bildande av
KS/2015:2055
kommunalt aktiebolag för kommunens VA

9.

Redovisning av obesvarade motioner 2016 KS/2016:699

KS/2016:579

67-69

70 +
Handlingar
del 2, sid
92-93

10. Godkännande av exploateringsavtal
avseende fastigheten Ström 1:66

KS/2015:2120

71-72
(se även KS
handlingar
30/3 + webb)

Notering/Föredragande

Kl.10.00
Rickard Karlsson
Emma Carlsson
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Ärende
11. Antagande av detaljplan för Ström 1:66

Dnr

Handling

KS/2011:398

73-76

Notering/Föredragande

(se även KS
handlingar
30/3 + webb)

12. Utökning av förskoleavdelning i
Svanesund

KS/2016:598

Kommunstyrelsen ärenden

77-80

Kl. 10.40
Henrik Lindh
Staffan Welander

DEL 2

13. Återrapportering av uppdrag om åtgärder
för ekonomi i balans

KS/2016:69

1-4

14. Näringslivsutveckling - Handlingsplan
2016

KS/2016:463

15. Yttrande över förslag till beslut om
utvidgat strandskydd

KS/2013:2004

12-18

Kl. 10.20
Ulrika Marklund

16. Revidering av skolskjutsbestämmelser

KS/2016:586

19-28

Kl. 11.10
Pia Hansson

17. Yttrande angående Waldorfpedagogik på
KS/2016:350
Orust Ekonomiska Förenings ansökan om
att bedriva förskoleklass

29-34

18. Yttrande till IVO gällande tillsyn av HVB
Cassiopeja och Andromeda

KS/2015:1706

35-38

19. Betalningsansvar för hemtjänst och
hemsjukvård i annan kommun

KS/2016:592

39-46

20. Förordnande av ledamot att fatta beslut i
brådskande ärenden enligt LVM och LVU

KS/2016:581

47-48

21. Återrapportering av hur förvaltningen
följer upp resultatet av genomförd
internkontrollplan 2015

KS/2015:150

49-54

22. Omsorgens personal- och kompetens
försörjningsbehov 2015-2025 - rapport

KS/2016:1

55-60

23. Granskningen av kommunstyrelsen - Svar
till revisorerna

KS/2015:780

Utdelas

5-11

Kl.11.30
Jan Eriksson
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Ärende

Dnr

Handling

24. Ansökan om medfinansiering 2016-2017
från Fiskekommunerna

KS/2016:710

61-62

25. Anmälan av ordförandebeslut - yttrande
över vägplan Väg 160 delen Säckebäck Varekil samt information om miljö- och
byggnadsförvaltningens yttrande

KS/2006:170

63-68

26. Ordföranden informerar

KS/2016:84

-

27. Anmälan av delegationsbeslut

KS/2016:86

69

28. Skrivelser m.m för kännedom

KS/2016:85

70-91

Notering/Föredragande
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Förvaltningens information
Dnr KS/2016:83
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Ändring av budgetprocessen för 2017 med plan för 2018-2019
Dnr KS/2015:1999 KS/2015:2081
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-06
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tidplanen för budgetprocessen 2017-2019 ändras så att kommunfullmäktige
beslutar om budget och plan den 11 augusti, kommunstyrelsen den 29 juni och
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni.
Beslutsexpediering
Kommunchefens ledningsgrupp

6

2016-04-20

Kommunstyrelsen

Förklaring över revisionsberättelse
Dnr KS/2016:579
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Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2015 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Dnr KS/2016:565

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-23
Stiftelsen Orustbostäders Årsredovisning för 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2015, samt
att bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2015
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Antagande av totalram och igångsättningsbeslut för exploatering och investering av
utbyggnad av kommunalt VA samt höjning av väg i Kungsviken
Dnr KS/2016:466
Bakgrund
Kungsviken har under många år haft en ansträngd VA-situation. Allmän vatten- och
avloppsanläggning saknas i området. Vid inventering har konstaterats att minst 2/3
av de befintliga fastigheterna har undermåliga avloppsanläggningar, många fastigheter
har också problem med vattenförsörjningen. Kommunen har förelagt många
fastighetsägare att ordna avlopp, men avvaktat för att kommunalt VA skall byggas ut.
Den bristfälliga VA- situationen har inneburit ett i det närmaste totalt
byggnadsförbud de senaste 35 - 40 åren.
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att
ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Enligt denna
bestämmelse skall en kommun bestämma ett verksamhetsområde om det med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en befintlig eller blivande bebyggelse.
När behov finns av en VA-anläggning till skydd för människors hälsa eller miljön i ett
större sammanhang finns enligt vattentjänstlagen nu en ovillkorlig skyldighet för
kommunen att ordna allmänna vattentjänster, en skyldighet som inte längre kan
uppfyllas genom att VA-frågan ordnas på annat vis utan kommunens medverkan.
Praxis har utvecklats så att ett ”i ett större sammanhang” anses det vara när det rör
sig om cirka 15-20 fastigheter i samlad grupp. Inom planområdet är antalet
fastigheter, befintliga och tillkommande, betydligt mer.
Den nu anlagda överföringsledningen för spillvatten mellan Henån och Ellös innebär
att Kungsviken nu skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Detta ger samtidigt nya förutsättningar för en utveckling av samhället.
Detaljplanen för Kungsviken vann laga kraft 2014-07-15 och dess primära syfte är:
att skapa förutsättningar för en VA-sanering av samhället
att skapa utvecklingsförutsättningar för bostäder och verksamhet i samhället
att ge ett bra stöd för att skydda samhällets kulturhistoriska värden
Intäkter och exploatering
Plan- & exploateringsavgift
Planavgifter
Mötesplatser, gångbro och gångväg

tkr
4 440
750
1 400

Summa intäkter

6 590
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Kostnader exploatering
Planläggning (genomförd)
Övrigt (genomförandedel)
Mötesplatser, gångbro och gångväg (genomförandedel)

tkr
-5 571
-1 872
-1 400

Summa kostnader

-8 843

Netto exploatering

-2 253

Gata investering
Höjning av väg (medfinansiering TRV)
Netto gata investering

tkr
-2 000
-2 000

Privat exploatering
All mark inom detaljplanen är privatägd. Kommunen kommer att bygga ut VAanläggningen för befintlig bebyggelse fram till respektive privat exploateringsområde.
Inom exploaterings-områdena skall markägarna själva bygga och bekosta VAanläggningar, vägar, gångvägar, belysning etc. Exploatörernas åtaganden regleras i
exploateringsavtal som tecknats med varje berörd markägare. Förutom vägar m.m.
inom respektive utbyggnadsområde skall exploatörerna även utföra erforderliga
förbättringar/nybyggnader av vägar fram till respektive exploateringsområde samt
förbättringar av Brattåsvägen (östra angöringsvägen till Kungsviken).
Kommunal exploatering och investering
Till kommunens exploateringskostnader hör utöver kostnader för framtagande av
detaljplanen (5,57 mkr) även kostnader för lantmäteriförrättningar, projektering,
geoteknik, byggledning etc. (1,87 mkr). Anläggandet av central infrastruktur i
samhället såsom GC-väg och gångbro för 1,4 mkr utförs av kommunen men betalas
av exploatörerna.
Även en investering i form av höjning av ca 100 m väg längs havet till västra delen av
Kungsviken för 2 mkr är nödvändig. Väghöjningen är ett krav från staten på
kommunen för att klara tillgängligheten till västra Kungsviken vid översvämningar idag ligger vägen mycket lågt och är inte översvämningssäker, varken nu eller i
framtiden med allt högre havsnivåer. Kostnaden för väghöjningen har inte kunnat
läggas på exploatörerna, däremot skall kommunen försöka minska kostnaderna
genom att söka upp till ca 50 % statsstöd från MSB (myndigheten för samhällsskydd
och beredskap).
Intäkterna från exploateringen utgörs av plan- och exploateringsavgifter från privata
exploatörer med exploateringsavtal samt av planavgifter enligt taxa för de som inte
tecknat exploateringsavtal. Vid avslutande av exploateringsprojektet år 2017 har inte
alla plan- och exploateringsavgifter debiterats vilket gör att underskott för avslutande
2017 beräknas hamna på -4,6 mkr. Resterande plan- och exploateringsavgifter om 2,3
mkr planeras debiteras under perioden 2018-2022.
I detaljplanen möjliggörs också en framtida utbyggnad av gångväg längs väg 753 på
en sträcka av 300 m från västra hamnområdet fram till Malö Yatchs. Vid varvet finns
i detaljplanen utrymme för en busshållplats på respektive sida av vägen. Utbyggnad av
gångväg och busshållplats är inte aktuell för närvarande. Innan utbyggnad kan
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genomföras kommer Trafikverket att ta ställning till om en vägplan behövs för
ändamålet. Vägplan och utbyggnad om uppskattningsvis ca 3-4 miljoner står ej
Trafikverket för. Diskussioner om detta har påbörjats mellan kommunen och
vägföreningen om hur ev. kostnader ska fördelas i en framtid.
Kommunal anläggning för vatten och avlopp
I området är det planerat för kommunal utbyggnad av vatten och avlopp. Bedömda
kostnader för intäkter för VA fördelas enligt nedan:
VA investering
VA-anslutningar
Utbyggnad VA
Netto VA investeringar

tkr
31 061
-30 328
733

Bedömning
Det är av största vikt att projektet kan fortlöpa för att därmed kunna genomföra
detaljplanens intentioner om VA-sanering och utveckling av Kungsviken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-08
Investeringsblankett – Medfinansiering väghöjning i Kungsviken, daterad
2016-03-21
Intäkts- och kostnadskalkyl – Medfinansiering väghöjning i Kungsviken, daterad
2016-03-07
Investeringsblankett - Utbyggnad av VA i Kungsviken, daterad 2016-03-21
Intäkts- och kostnadskalkyl – Utbyggnad kommunalt VA i Kungsviken, daterad
2016-03-14
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten godkänna totala kostnader för genomförd planläggning
och kommunens genomförandedel av planen samt igångsättningsbeslut för området
Kungsviken om -8,8 miljoner kronor, och
att godkänna ett underskott om -4,6 miljoner kronor i samband med avslutande av
exploateringsprojekt år 2017, vilket beaktas i budgetarbetet för 2017, samt att
resterande plan- och exploateringsavgifter om 2,3 mkr debiteras under perioden
2018-2022, och
att godkänna totalram och igångsättningsbeslut för investeringsprojekt – VAutbyggnad Kungsviken – med total projektbudget på -30,3 miljoner kronor
(upparbetat år 2015 med -3,0 miljoner kronor, fördelat år 2016 med -19,5 miljoner
kronor och fördelat år 2017-2022 med -7,8 miljoner kronor) inom beslutad
investeringsram, och
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med VA-investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet Vatten och avlopp, och

2016-04-20

12

Kommunstyrelsen
att godkänna totalram och igångsättningsbeslut för investeringsprojekt – Höjning av
väg i Kungsviken – med total projektbudget på -2 miljoner kronor (fördelat på år
2016 med -1,3 miljoner kronor och år 2017 – 0,7 miljoner kronor) inom beslutad
investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investering – Höjning av
väg i Kungsviken – kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet
samhällsutveckling.
__________
Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Förvaltningschef för samhällsutveckling
Chef för affärsdrivande verksamheter
Plan-, mark- och exploateringschef
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Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust kommun 2016
Dnr KS/2016:374
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Orust kommun har regler för partistöd fastställts i kommunfullmäktige 2014-06-12
§92, se bifogad bilaga.
Vid inlämningstidens utgång 2016-04-01 har sju av tio partier lämnat in
redovisningar. Påminnelser har skickats ut till samtliga partier.
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade
redovisningar från partierna och dels räknat fram partistödet för år 2016.
Efter granskningen kan konstateras att det finns brister innehållsmässigt i några av
underlagen och i vissa fall saknas separata granskningsintyg.
Vi överlämnar frågan om utbetalning av partistöd till kommunfullmäktige utan eget
beslutsförslag då vi ser att reglerna i vissa fall inte uppfyllts.
Framräkning av partistöd
Partistöd år 2016; 25% av basbeloppet x 41 mandat, minskat med 10%.
Partistödet är 20% av beloppet och mandatstödet 80%

Basbelopp 2016
Mandat

44300
41

408668
Partistöd

81734

Per parti

8173

Mandatstöd

326934

Per mandat

7974

Parti

Mandat
Summa

Mandatstöd Partistöd

2016-04-20
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Socialdemokraterna
8173

10
87913,35

79740

Moderaterna

55818

8173

7
63991,35
5
48043,35

39870

8173

5
48043,35

39870

8173

Centerpartiet
Folkpartiet
Vänsterpartiet
8173

2
24121,35

Folkviljan Orust
8173

2
24121,35

15948

Kristdemokraterna
8173

1
16147,35

7974

Miljöpartiet

4
40069,35

31896

Sverigedemokraterna
8173

4
40069,35

31896

Orustpartiet

1
16147,35

7974

41

326934

8173

8173
Summa
81733,5

408667,5

15948
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Svar på motion angående utökning av förskoleplatser i Svanesund
Dnr KS/2016:203

15
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Svar på motion om bildande av kommunalt aktiebolag för kommunens VA
Dnr KS/2015:2055

16
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Redovisning av obesvarade motioner 2016
Dnr KS/2016:699
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 28, så ska kommunstyrelsen en gång
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på fullmäktiges ordinarie aprilmöte,
men har i år försenats en månad på grund av grundlig genomgång av alla öppna
motionsärenden i ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex. Flertalet av dessa
ärenden har kunnat avslutas.
Förvaltningen överlämnar en förteckning över de motioner som är obesvarade, med
kommentarer och i några fall förslag till beslut om besvarande/avslut.
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Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Ström 1:66
Dnr KS/2015:2120
Bakgrund
Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med
genomförandet av detaljplan för Ström 1:66.
Sammanfattning
Exploatören ska stå för de kostnader som uppstår vid genomförandet av
detaljplanen.
Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Exploatören bygger ut gator, VA- och dagvattenanläggningar och lämnar över dessa
för drift till gemensamhetsanläggning.
För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter ska Exploatören, till förmån
för Kommunen, ställa säkerhet till ett värde av 200 000 kr i form av en bankgaranti
för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras eller annan säkerhet som
Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen före
kommunfullmäktiges godkännande.
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 9 nya bostadshus inom Ström
1:66.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-16
Exploateringsavtal, daterat 2016-02-25
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal, daterat 2016-02-25, avseende detaljplan för Ström 1:66.
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Antagande av detaljplan för Ström 1:66
Dnr KS/2011:398
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 49 att bevilja plantillstånd för ett mindre
antal bostäder på fastigheten Ström 1:66.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-26 § 75 att upprätta en fördjupad
översiktsplan för Slussen (FÖP Slussen).
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-03-20 § 52 att utifrån en bedömning
av situationen avvakta med att ställa ut detaljplanen för Ström 1:66 för granskning till
efter det att den fördjupade översiktsplanen för Slussen varit ute på samråd.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2014-02-05 § 14 att godkänna förslag till
fördjupad översiktsplan för Slussen för samråd. Samrådet pågick till och med 30 maj
2014 och under denna tid har de som anser sig berörda av planförslaget haft
möjlighet att skicka in skriftliga yttranden till kommunen. I samrådshandlingen
omfattas aktuellt detaljplaneområde för Ström 1:66 av rekommendationen
”Utredningsområde för bostäder”.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2014-06-04 § 78 att godkänna
detaljplaneförslaget för Ström 1:66 för granskning.
Under granskningen inkom synpunkter från ett mindre antal sakägare främst
avseende den nya lokalgatan, ökad trafikmängd, sophusets placering, risken för ras
och anpassning till kulturmiljön.
Det har också inkommit yttranden från myndigheter, organisationer och föreningar.
Trafikverket och Länsstyrelsen anser att lokalgatans anslutning till väg 774 måste ha
en tillfredställande lösning innan planen antas, framförallt avseende siktsträckan.
Trafikverket betonar att ett tekniskt samråd med Trafikverket krävs innan planen går
vidare. Länsstyrelsen och Statens Geotekniska Institut anser att det är viktigt att visa
på konsekvenser av ett 100-årsregn samt att stabiliteten ska verifieras i enlighet med
gällande rekommendationer. Utöver detta har Naturskyddsföreningen framfört
invändningar mot planförslaget. I granskningsutlåtandet redovisas samtliga inkomna
yttranden tillsammans med bemötandet av dessa.
Justeringar i planhandlingarna efter granskningen
Planhandlingarna har genomgått några mindre justeringar efter granskningen, och
inkomna synpunkter har beaktats i den mån det varit möjligt.
Kommunen tog initiativ till ett tekniskt samråd med Trafikverket i september 2014.
Trafikverket ansåg att planarbetet måste invänta beslut i frågan om
hastighetsbegränsningen på väg 774. Kommunen har nu infört en lokal
trafikföreskrift som begränsar hastigheten till 40 km/h på väg 774 inom tätbebyggt
område i Slussen (tidigare 50 km/h). Som ett resultat av detta uppnås nu en
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acceptabel standard för siktsträckorna i båda riktningar vid lokalgatans anslutning till
väg 774. Planbeskrivningen har kompletterats med mera detaljerad information om
siktsträckorna.
Ett kompletterande PM som belyser frågan kring ökade nederbördsmängder med
hänsyn till klimatförändringar har tagits fram. Sakkunnig konsult konstaterar att ett
100-årsflöde kan hanteras tillfredställande genom att befintlig vägtrumma under väg
774 byggs om för att få en ökad dimensionering. Det åligger exploatören att bekosta
detta, vilket regleras i exploateringsavtalet. Sakkunnig konsult konstaterar att
stabiliteten bedöms tillfredställande även efter att området har bebyggts i enlighet
med planförslaget.
Synpunkter från sakägare har resulterat i att byggrätten för sophus har tagits bort.
Istället föreslås hämtning vid respektive bostad. Efter dialog med exploatör och en
berörd fastighetsägare har en planbestämmelse införts som möjliggör uppförande av
ett avskärmande plank vid gränsen till fastigheten Ström 1:106. Övriga synpunkter
från sakägare har bemötts i granskningsutlåtandet, men har inte föranlett några
ändringar i planhandlingarna.
Utöver detta har en remsa längs med väg 774 avsatts för den framtida gång- och
cykelbana som planeras längs med väg 774, vilket är i enlighet med
rekommendationerna i den fördjupade översiktsplan för Slussen som är under arbete.
Bedömning
Inkomna yttranden under granskningen föranleder endast mindre justeringar av
detaljplanen. Detaljplanen föreslås därmed godkännas för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-011
Plankarta, upprättad 2014-06-03, justerad 2015-12-10
Illustrationskarta, upprättad 2014-06-03, justerad 2015-12-10
Planbeskrivning, upprättad 2014-06-03, justerad 2015-12-10
Granskningsutlåtande, upprättad 2016-01-25
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Ström 1:66, upprättad 2014-06-03 justerad 2015-12-10, enligt
plan- och bygglagen (2010:900, i dess lydelse innan 1 januari 2015) 5 kap 27 §.
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Utökning av förskoleavdelning i Svanesund
Dnr KS/2016:598
Bakgrund
Förvaltningsområde Lärande följer regelbundet upp kösituationen och det förväntade
behovet av platser inom alla kommunens förskoleområden. Vi denna tid på året finns en
tydlig bild av antalet avgående 6-åringar och vilka som står i kö för plats efter sommaren.
Hur många som är födda under 2015 som finns i respektive område är också en viktig
parameter för att bedöma kommande behov av platser under läsåret. Bilden är att flera
områden har balans eller överskott på platser medan framförallt Svanesund kommer att ha
ett stort underskott. Redan vid höstterminens start kom-mer både Varekils och
Svanesunds förskolor att vara i stort sett fullbelagda. Det är dessutom många barn födda
inom Svanesund under 2015 vilket förväntas ge ett tillkommande behov av platser under
hela läsåret 2016/2017.

För att möta behovet av platser föreslår Förvaltningsområde Lärande att den separata
förskoleavdelning som idag finns inom Bagarevägen flyttas till Ängås förskola. Tids-mässigt
sammanfaller detta väl eftersom Bagarevägens modul ska avetableras vid samma tidpunkt.
Avdelningen är väl disponerad och bedöms även få en rimlig prisnivå jämfört med nya
alternativ. På Ängås förskola finns en plats som skulle vara lämplig placering.

Svanesund är det område som under en längre tid haft brist på platser inom förskolan.
Bedömningen är därför att den extra avdelningen kommer att behövas under en längre tid,
kanske fram till dess att den nya förskolan står färdig inom Västra Änghagen.

Kostnaden bedöms för perioden september- december 2016 till sammanlagt 600 tkr för
personal och modulhyra. Kostnad för flytt bedöms rymmas inom budgeterade
avetableringskostnader för hela Bagarevägens förskola. Helårskostnad 2017 uppskattas till
1 760 tkr.

För att klara denna utökade verksamhet behöver Förvaltningsområde Lärande en utökad
ram för 2016 och en budgetering för 2017.

Förslag till beslut
Utskottet för Lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
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Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att omgående arbeta för att en extra avdelning
tillförs Ängås förskola.

att tillskjuta 600 tkr till förvaltningsområde Lärande för innevarande år för att möta
tillkommande kostnader.

__________

2016-04-20

Kommunstyrelsen

Återrapportering av uppdrag om åtgärder för ekonomi i balans
Dnr KS/2015:1414 KS/2015:1415 KS/2016:69
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Näringslivsutveckling - Handlingsplan 2016
Dnr KS/2016:463
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 mars redogjorde
förvaltningen för första utkastet till handlingsplan för näringslivsarbetet. Efter
diskussion beslutades att presentera förslaget på kommunstyrelsen i mars.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta handlingsplanen för näringslivsutveckling 2016.
Beslutet lämnas till:
Kommunchefen
Kommunutvecklaren

24
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Yttrande över förslag till beslut om utvidgat
strandskydd
Dnr KS/2013:2004
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Revidering av skolskjutsbestämmelser
Dnr KS/2016:586
Bakgrund
Orust kommuns skolskjutsbestämmelser reviderades senast 2014-02-07 och togs i
bruk 2014-04-01. Därefter har det över tid uppkommit behov av mindre justeringar
och förtydligande i text till skolskjutsbestämmelserna. Revideringen innebär att på
och avstigningarna på bilfärja ej tillåts och att ersättning vid beviljad
självskjutsersättning får en tydligare, enklare och säkrare ersättningssystem.
Paragrafer att revidera
§ 3 Definition av hållplats. Gällande från 201-04-01
Med hållplats avses på- eller avstigningsplats för skollinjer, eller plats där linjetrafik
stannar för på- och avstigning.
Ny § 3 Definition av hållplats
Med hållplats avses på-eller avstigningsplats för skollinjer, eller plats där linjetrafik
stannar för på- eller avstigning. Inga elever får stiga på- eller av bussen i samband
med resa på bilfärja.
Kommentar:
Klämrisk för eleverna, det finns hållplatser på båda sidor av de aktuella färjelederna.
§ 6 Berättigad till skolskjuts. Gällande från 2014-04-01
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folkbok-förd i Orust kommun och går på den skola som kommunen hänvisar eleven
till. Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § samt för elever i
grundsärskola 11 kap. 31 §.
Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan, få behålla sitt
färdbevis om det finns en bussförbindelse mellan elevens hem och skolan. Beslut om
skolskjuts för elever i fristående grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS
2010:800) 10 kap. 32 § och 40 § samt för elever i fristående grundsärskola 11 kap. 31
§ och 39 §.
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Ny § 6 Berättigad till skolskjuts
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folk-bokförd i Orust kommun och går på den skola som kommunen hänvisar eleven
till. Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § samt för elever i
grundsärskola 11 kap. 31 §. Orust kommun erbjuder elever i förskoleklass skolskjuts
på samma sätt som för elever i grundskola och i grundsärskola. Skolskjuts för elever i
förskoleklass är inte reglerat i Skollagen. Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas busskort om det finns en
linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som stämmer
överens med övriga skolskjutsbestämmelser. Beslut om skolskjuts för elever i
fristående grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § och
40 § samt för elever i fristående grundsärskola 11 kap. 31 § och 39 §.
Kommentar:
Skolskjuts för elev i förskoleklass är inte reglerat i Skollagen och kan därför inte
överklagas. Vid val av annan skola är kommunen är skyldig att bevilja skolskjuts om
det inte medför administrativa eller ekonomiska svårigheter. Ett förtydligande för
vårdnadshavare så att man inte invaggas i falska förhoppningar.
§ 7 Avstånd mellan hem och hållplats. Gällande från 2014-04-01
Avståndet mellan elevens hem och påstigningsplats för skolskjuts ska om möjligt inte
överstiga för:
förskoleklassens elever: 2 km
grundskolans elever i år 1-3: 2 km
grundskolans elever i år 4-6: 3 km
grundskolans elever i år 7-9: 4 km
Ny § 7 Avstånd mellan hem och hållplats
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och påstigningsplats för skolskjuts ska
om möjligt inte överstiga för:
förskoleklassens elever: 2 km
grundskolans elever i år 1-3: 2 km
grundskolans elever i år 4-6: 3 km
grundskolans elever i år 7-9: 4 km
Kommentar:
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För att få enhetligt ordval, i all text om skolskjuts används folkbokföringsadress inte
hemmet.
§ 13 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende. Gällande från
2014-04-01
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är
skolskjutsberättigad till och från båda adresserna om:
Vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts
Elevens bostadsadress är belägen utanför zon runt skolan
Båda adresserna finns inom Orust kommun
Vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till/från de olika adresserna.
Ny § 13 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är
skolskjutsberättigad till och från båda adresserna om:
Vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts
Elevens bostadsadress är belägen utanför zon runt skolan
Båda adresserna finns inom Orust kommun
Vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till och från de olika adresserna
Det finns en linjeförbindelse mellan de båda adresserna och skolan som
överensstämmer med övriga skolskjutsbestämmelser.
Kommentar:
Måste följa Skollagen och kommunens egna skolskjutsbestämmelser i all
handläggning. Men för att eleverna ska kunna åka mellan olika adresserna i olika
upptagningsområden beviljas skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
trotts att avsteg görs
med att restiden kan bli längre än den reglerade på 60 min och att det kan bli ett
bussbyte som annars inte skulle funnits.
§ 14 Ersättning vid självskjutsersättning. Gällande från 2014-04-01
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
Väg till på- och avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 7
Väg till på- och avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 9
Bussförbindelse saknas till den skolan som kommunen hänvisar eleven till för
sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 11
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Andra särskilda skäl
Självskjutsersättning utbetalas efter särskild prövning av kommunen, genom
kontantrese-kostnadsersättning per mil. Kontantbidraget är ett belopp som högst
motsvarar kostnaden
för resa med den kollektiva linjetrafiken i form av ett skolkort som gäller skoldagar
klockan 04-19.
Ny § 14 Ersättning vid självskjuts
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
Väg till på- och avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 7
Väg till på- och avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 9
Bussförbindelse saknas till den skolan som kommunen hänvisar eleven till för
sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 11
Andra särskilda skäl
Ersättning för självskjuts utgår med vad aktuell kostnad för vad busskort är
vid
tiden för beslut
Självskjutsersättning utbetalas kontant efter särskild prövning av kommunen.
Kontant-bidraget är ett belopp som högst motsvarar kostnaden för resa med den
kollektiva linjetrafiken i form av ett skolkort som gäller skoldagar klockan 04-19.
Kommentar:
Om borttagning av milersättning på 18:50 mil, blir ersättning vid beviljad självskjuts
ett tydligare, enklare och säkrare ersättningssystem. Olika mätinstrument och metoder
behöver inte stå mot varandra.
För vårdnadshavare som beviljats självskjuts är det ytterligare en börda att skicka in
datum och kilometerantal varje månad, termin eller läsår. Det medför också mer
administrativt arbete att kontrollera, räkna och skriva utbetalning. Ersättningens
storlek kan direkt anges vid beslutet. Den högsta summan för ett läsår kommer ändå
inte att överstiga det gamla beslutet, en hel busskortskostnad. Kostnaden för
läsårskort sjunker 8 gånger under läsåret, beroende på återstående tid. Kostnad för
läsårskort 2015-16 var till skolstart i augusti 3 990 kronor, 16 december hade
kostnaden sjunkit till 2 217 kronor.
Förslag till beslut
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Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att de föreslagna revideringarna fastställs och börjar gälla inför handläggningen av
skolskjuts inför läsåret 2016/2017.
__________
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Yttrande angående Waldorfpedagogik på Orust Ekonomiska Förenings ansökan om
att bedriva förskoleklass
Dnr KS/2016:350
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Yttrande till IVO gällande tillsyn av HVB Cassiopeja och Andromeda
Dnr KS/2015:1706
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Betalningsansvar för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Dnr KS/2016:592
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att
bl.a. erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig
vistelse i kommunen.
VästKom har sedan 2012 rekommenderat länets kommuner att tillämpa gemensamt
timpris för hemtjänst i annan kommun.

Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende. Kommunerna ska ge hemsjukvård i ordinärt boende
åt personer bosatta inom länet oavsett om de är kommuninnevånare eller inte.
Samtliga landsting i Sverige har sig emellan ett avtal (riksavtalet för utomlänsvård),
som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annat landsting än där den
enskilde är bosatt.
VästKom har rekommenderat länets kommuner att följa detta avtal sig emellan
avseende ersättning för hemsjukvård i annan kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 31 mars 2016
Förslag till beslut
Utskottet för Omsorgs förslag till kommunstyrelsen
att
kommunstyrelsen ställer sig bakom VästKoms rekommendation avseende det årligen
justerade timpriset för hemtjänst i annan kommun.
att
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kommunstyrelsen ställer sig bakom VästKoms rekommendation att följa det s.k.
riksavtalet för utomlänsvård och den prissättning som Västra Götalandsregionen
årligen beslutar om avseende hemsjukvård i annan kommun.
____________
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Förordnande av ledamot att fatta beslut i brådskande ärenden enligt LVM och LVU
Dnr KS/2016:581
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Återrapportering av hur förvaltningen följer upp resultatet av genomförd
internkontrollplan 2015
Dnr KS/2015:150
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Personal- och komptens försörjningsbehov 2015-2025
Dnr KS/2016:1

Inledning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inom ramen för sin satsning, Sveriges
viktigaste jobb, tagit fram underlag som beskriver att fram till år 2023 kommer den
svenska välfärden behöva rekrytera 500 000 nya medarbetare om inget görs i
organisation, arbetssätt och bemanning. SKL har även tagit fram publikationer som
särskilt fokuserar på heltid. Då det finns många deltidsanställda inom välfärden skulle
rekryteringsbehovet minska om fler av de som jobbar deltid idag går upp i tid. Vidare
menar SKL att med fler heltidsanställda blir det färre personer, vilket i sin tur medför
stabilare bemanning, vilket kan öka kvalitet och kontinuitet i verksamheterna. Denna
beskrivning omfattar främst de yrkesgrupper som arbetar med direkt vård- och
omsorgsarbete såsom undersköterskor eller liknande yrkesgrupper.
Förvaltningsområde omsorg har sedan ett par år tillbaka stora svårigheter att
rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens inom olika professioner som
socialsekreterare, legitimerade yrkesgrupper, biståndshandläggare, chefer på olika
nivåer och baspersonal inom verksamhetsområdena Vård och omsorg och Stöd och
omsorg. Individ och familjeomsorgen har under en längre tid haft svårt att rekrytera
socialsekreterare och flyktingkrisen har försvårat en redan ansträngd situation.
Rekryteringsproblemen har under 2015 medfört att det saknas flera funktioner inom
förvaltningsområdet vilket bidrar till att situationen är mycket ansträngd inom flera
områden.
Syfte
Syftet med rapporten är att belysa de områden som bedöms vara väsentliga utifrån ett
personal- och kompetensförsörjningsperspektiv. Både utifrån en nulägesbeskrivning och
utifrån ett 10- års perspektiv. Utöver detta innehåller också rapporten de författningar
och allmänna råd som är aktuella för vissa yrkesgrupper inom förvaltningsområdet.
Rapporten ska utgöra ett underlag för analys och för en strategisk planering för personaloch kompetensförsörjning inom förvaltningsområdet.

Redogörelse

Åtgärder för att stärka Orust kommuns varumärke som en attraktiv arbetsgivare

Under 2014 beslutade Kommunsstyrelseförvaltningen att införa konceptet Employer
brandning som handlar om att stärka arbetsgivarens varumärke gentemot potentiella,
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nuvarande och tidigare anställda. Utifrån detta tog chefer och medarbetare fram idéer
om hur Orust kommuns varumärke som en attraktiv arbetsgivare ska kunna stärkas.
Pensionsavgångar
Förvaltningsområde omsorg har omfattande pensionsavgångar och samtliga
verksamhetsområden expanderar. Tydligast är detta inom Vård och omsorg på grund av
den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning.

Förvaltningsområdet har 521 tillsvidareanställd personal (sept. 2015) och av dessa går
166 personer i pension under åren 2015-2025, vilket motsvarar 32 procent av de
anställda.

Personalomsättning
Förvaltningsområdets totala personalomsättning (extern) var under 2014 9,5 procent
vilket betyder att 50 tillsvidareanställda personer har slutat sin anställning. Totalt
anställda inom förvaltningsområdet i september 2015 var 521 personer.

Hälso-och sjukvårdsenheten hade under 2014 en personalomsättning på 35 procent
vilket fick betydande effekter för Hälso-och sjukvårdsenheten och även för Stöd och
omsorg och Vård och omsorg.

Personalomsättningen under 2014 var för hela förvaltningsområdet 13,5 procent.

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning
Orust kommun har en åldrande befolkning och andelen pensionärer utgör 27,5 procent
av befolkningen och genomsnittet i riket är 19,6 procent. Detta påverkar äldreomsorgens
utveckling och då främst behovet av särskilda boenden, hemtjänst och kommunal hälsooch sjukvård.

Prognos för hemtjänstens utveckling (avser timmar) är att den fram till 2025 kommer att
öka med 38 procent, vilket innebär 58 264 timmar. Detta innebär att det enligt prognos
föreligger ett behov av att anställa 65,8 helårsarbetare inom hemtjänsten. Antalet
personer kommer att bli betydligt fler på grund av att alla inte är heltidsanställda så det
faktiska rekryteringsbehovet är betydligt fler personer. Prognosen utgår från måtten,
direkt brukartid 60 procent och kringtid 40 procent (kringtiden avser arbetsplatsträffar,
kompetensutveckling, tid för förflyttning mellan brukare osv.)

Prognosen avseende äldreboendeplatser är att behovet kommer att öka med 38 procent
fram till 2025, vilket innebär 53 äldreboendeplatser. Detta innebär att det finns ett
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rekryteringsbehov av att anställa 89 helårsarbetare men även här kommer det att
innebära betydligt fler personer då alla inte är heltidsanställda.

Rekryteringsbehov av inom Vård och omsorg enligt prognos: Totalt: 155 helårsarbetare

Kommentarer: Prognosen avser baspersonal och övriga professioner såsom
administrativ personal, stabsfunktioner, IT- och HR- enheten ingår inte.

Prognosen innefattar pensionsavgångar samt äldreomsorgens utveckling.1

1

Prognoserna utgår ifrån antal beviljade hemtjänsttimmar/belagda boendedygn enligt Kostnad per
brukare 2014 uppräknat per år samt pensionsavgångar 2015-2025.
Ensolution/SCB Befolkningsprognos 2013
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har i riket ökat de senaste åren, särskilt inom yrkesgrupper som arbetar
inom vård och omsorg och därtill närliggande yrkesgrupper. Sjukfrånvaron inom
Förvaltningsområde omsorg har, precis som landet i övrigt ökat, särskilt inom Vård och
omsorg men även inom Stöd och omsorg och Individ-och familjeomsorg är trenden att
sjukskrivningarna ökar.
Sjukfrånvaro per verksamhetsområde jan-juli 2015
Individ- och familjeomsorg 5,80 procent
Vård och omsorg 9,20 procent
Stöd och omsorg 7,30 procent

Omvärldsbevakning
I takt med att många yrken kräver allt högre utbildning fortsätter befolkningens
utbildningsnivå att stiga. Efterfrågan på högskoleutbildad personal inom Västra
Götalandsregionen förväntas stiga de närmaste åren och 2020 beräknas efterfrågan på
högskoleutbildade vara ca 5000 personer. Efterfrågan ökar även på personer med
gymnasial utbildning, men inte i samma omfattning som på högskoleutbildade. Samtidigt
minskar efterfrågan på personer med grundskoleutbildning, men minskningstakten blir
något lägre än den varit under det senaste decenniet.

Utbildningsnivån i Fyrbodal har stigit de senaste decennierna men är fortfarande lägre
än de övriga delregionerna i Västra Götaland. Vid en närmare granskning är det
kommunerna i de norra delarna av Fyrbodal som har utvecklats svagast. En förklaring till
detta kan vara sämre geografisk tillgänglighet till högskolan.

Sverige viktigaste jobb
Sveriges kommuner och Landstings satsning ”Sveriges viktigaste jobb” ska öka
kunskapen om och nyansera bilden av välfärdsjobben med kommuner och landsting som
arbetsgivare. SKL för ut information, bemöter myter med fakta och skapar nyfikenhet
och intresse för de utmaningar som finns.

SKL presenterar nio strategier för att skapa attraktiva arbeten som unga söker sig till:

Använd rätt kompetens- använda kompetensen effektivt
Bredda rekryteringen – motverka könsstereotypa normer, ta tillvara på
nyanlända
Låt fler jobba mer – möjliggör för heltid
Förläng arbetslivet – så unga kommer in tidigare och äldre kan jobba längre
Visa på karriärmöjligheter – möjlighet att utveckla sig och verksamheten
Skapa engagemang – medarbetare som trivs är goda ambassadörer för sitt jobb
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Utnyttja tekniken – använd teknik när den höjer kvaliteten och effektivitet
Marknadsför jobben – var synlig, tala väl om jobben, ge möjlighet att prova på
Underlätta lönekarriär-belöna bra prestationer

Inventering av utbildningsnivå
Förvaltningsområde omsorg har genomfört en inventering av utbildningsnivån bland
samtliga medarbetare. Inventeringen var en del av Internkontrollen för 2015 och ingick
också som ett kvalitetsmått inom Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9) och utifrån aktuella lagar och författningar.

Enkäten vände sig till ca 480 medarbetare och antalet som besvarade enkäten var 141
medarbetare. På grund av den låga svarsfrekvensen är resultatet av enkäten inte
användbart och redovisas därmed inte.

Föreskrifter och allmänna råd
I förskrifterna för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
formuleras det att där det bedrivs hälso- och sjukvård och tandvård ska det finnas den
personal som behövs för att kunna ge god vård. För utförande av uppgifter med god
kvalitet inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att
kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad.

All personal omfattas således av kompetenskrav. Att personal har rätt kompetens är en
förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet och ge en god vård och
omsorg. Utan rätt kompetens har personalen inte förutsättningar för att fullgöra sin
rapporteringsskyldighet eller i övrigt delta i kvalitetsarbetet, till exempel genom att
lämna in klagomål och synpunkter. För att den som bedriver verksamhet ska kunna
utveckla och säkra kvaliteten behöver denne därför planera för personalförsörjning och
kompetensutveckling.

Rätten till heltid
Rätten till heltid är en jämställdhetsfråga det handlar dels om att kvinnodominerade
sektorer ska byggas upp så att det finns möjlighet för de som vill att arbeta heltid.
Arbetstid är direkt avhängigt lön och i förlängningen pension. Det handlar även som
kvinnors möjlighet att försörja sig på sin lön. Den är även kopplad till regeringens
jämställdhetspolitiska mål, där delmål två är att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut. Rätten till heltid återkommer även i Västra Götalands läns
jämställdhetsstrategi som Orust kommun, tillsammans med 39 andra kommuner i Västra
Götaland, skrivit på en avsiktsförklaring att följa.

Orust kommun har startat ett projekt vars syfte är att minska den ofrivilliga
deltidsarbetslösheten. Projektet kommer initialt att omfatta ett begränsat område inom
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Vård och omsorg. Vilka effekter projektet kommer att ha för att minska behovet av
nyanställningar går inte att bedöma i nuläget. Men utifrån tidigare erfarenheter är att
det ger marginella effekter på behovet av nyanställning.

Sammanfattning
Förvaltningsområde omsorg har idag stora svårigheter att rekrytera medarbetare med
rätt kompetens. Detta får betydande ekonomiska konsekvenser för organisationen och
även betydande effekter avseende kvaliteten i verksamheten. Bedömningen är att dessa
svårigheter dramatiskt kommer att öka och att det krävs kraftfulla åtgärder för att vända
denna negativa trend.

Äldreomsorgens utveckling ställer krav på att anställa fler medarbetare men också på ett
förändrat arbetssätt både gällande bemanning och organisation.

Sjukfrånvaron är ett problemområde som får effekter såväl ekonomiska som för
kvaliteten. Den bidrar också till att öka behovet av personal, särskilt då
visstidsanställningar (AVA). Inom Vård och omsorg är det mycket svårt att rekrytera
baspersonal med rätt kompetens särskilt då det är visstidsanställningar.

Personalomsättningen är relativt hög inom Individ- och familjeomsorgen. Detta kan till
viss del förklaras med att flertalet socialsekreterare är unga och tendensen är att unga
personer har en helt annan rörlighet på arbetsmarknaden än tidigare generationer.
Inom Vård och omsorg är förhållandet det motsatta, en låg personalomsättning, förutom
inom Hälso-och sjukvårdsenheten där 35 procent av personalen slutade sin anställning
under 2014.

Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdets omsorg Rapport Personal- och
kompetensförsörjning
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Presentation av missbruksverksamheten samt redovisning av långvariga
försörjningsstödsärenden
Dnr KS/2015:2086
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Granskningen av kommunstyrelsen - Svar till revisorerna
Dnr KS/2015:780
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Anmälan av ordförandebeslut - yttrande över vägplan Väg 160 delen Säckebäck Varekil samt information om miljö- och byggnämndens yttrande
Dnr KS/2006:170
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Ordföranden informerar
Dnr KS/2016:84
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Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS/2016:86
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, § 122-161, enligt rapport 2016-04-20

-

Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista nr 3/2016

-

Handikappomsorgen – LSS-insatser enligt lista nr 3/2016

-

Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall till hjälp i hemmet,
särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 3/2016

BESLUTSFÖRSLAG
att lägga redovisningen till handlingarna
_____
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Skrivelser m.m för kännedom
Dnr KS/2016:85
Protokoll:
- Utskottet för samhällsutveckling 2016-04-06, § 50-63
- Utskottet för lärande 2016-04-11, § 29-40 (§38-39 bifogas)
- Utskottet för omsorg 2016-04-12, § 37-45
- Arbetsutskottet 2016-04-13, § 50-66 (§57,60,62-63,66 bifogas)
- Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet 2016-02-29
(Protokollen är publicerade på www.orust.se /kommun och politik/ möten, handlingar och protokoll)
Övrigt:
-

Förvaltningsrätten beslut 2016-04-07 (Mål nr 12283-15)(bifogas)
Migrationsverket m.fl. skrivelse 2016-03-30 om förtydligande av rutiner samt
justering av årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning 2016
(KS/2015:1794) /bifogas)

BESLUTSFÖRSLAG
att notera informationen till protokollet.
_____

