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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Anna Sahlberg, kommunsekreterare
Elisabeth Martinsson, nämndsekreterare
Lars Amlin, upphandlingschef och projektledare, § 189-190
Susanne Ekblad, ekonomichef, § 189-190
Anita Nystrand, fritidskonsulent, § 192-193
Solveig Eldenholm, enhetschef förvaltningsområde omsorg, § 194 + § 199
Mona Berg, verksamhetschef förvaltningsområde omsorg, § 195-197 + § 199
Anna Torstensson, utredare/administrativ chef, § 198
Ann-Christin Westberg, medicinskt ansvarig sköterska (MAS), § 200
Ann-Katrin Otinder, personalchef, § 202-204
Susanne Hafstad, folkhälsosamordnare, § 202-203
Börje Olsson, kanslichef, § 204
Anne-Marie Petersson, ej tjg ersättare
Eva Skoglund, ej tjg ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjg ersättare
Anders Wingård, ej tjg ersättare, § 193- 217
Bo Andersson, ej tjg ersättare
Kristina Svensson, ej tjg ersättare, § 189-204
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2012:2615

§ 189
Tilläggsanslag och investeringsanslag för åtgärder på Henåns skola
Processerna med att iordningställa Henån Skola har skett i olika steg, där det första
var att ta fram ett åtgärdspaket och sedan utifrån detta har ytterligare delbeslut
fattats. De beslut som redan är tagna omfattar bland annat åtgärder med de inre
golven och att den naturliga ventilationen skall bytas ut.
Nu presenteras en så komplett helhetsbild som möjligt över vad som måste åtgärdas i
Henåns skola.
För att lösa ventilationsproblematiken, konverteringen från naturlig till mekanisk
ventilation, behövs utrymmen för placeringen av ventilationsaggregaten. För att
dessa anläggningar skall skötas på bästa sätt måste även servicemöjligheterna beaktas
i samband med deras tänkta placering. Mot bakgrund av detta synes aggregatens
optimala placering vara att dessa placeras på taket av skolan. För att fördela lasten på
befintligt bjälklag och samtidigt nyttja befintliga hålrum för rördragning behövs
mellan 6-8 stycken luftbehandlingsaggregat, utspridda på taken.
Detta medför med automatik att ett nytt tak också ingår i denna tekniska lösning, där
preliminära skisser finns framme, inklusive tänkt placering av aggregaten. Genom
denna åtgärd löses även problemställningen med läckage i genomföringarna till
utkastarna, tack vara den tänkta takkonstruktionen.
Som framgår av skiss och beskrivning visar detta endast Hus 1 och 2 och dess
planering, men Hus 5 omfattas också, om än i mindre omfattning. Befintligt aggregat
i Hus 5 går att använda och i denna byggnad är det bara en mindre del som skall
konverteras från naturlig till mekanisk ventilation. Utöver detta är det i första hand
fråga om att bifintliga tilluftsdon skall flyttas för att uppnå en optimal luftväxling
även i denna byggnad.
Nästa del av åtgärder är att lösa problemen med fasaderna och den närliggande
marken för att uppnå en bättre avvattning. Även här finns förslag framme som
innebär en form av dike runt byggnaden och därigenom får kantbalken tillgång till
luftväxling. Genom denna åtgärd ellimineras även möjligheten för ytvatten att tränga
in i fasadernas anslutning till bottenplattan, samt att TDV rörens avsedda funktion
uppnås till fullo. Även fönsterbleck kommer att övervägas för att undvika
inträngande vatten i fasadelementen.
Golventreprenaden i fastigheten, som beslutades i kommunfullmäktige 2014-01-16 §
7, har följt tidplanen. Just nu pågår ingen direkt aktivitet utan man avvaktar
kommande beslut. Ambitionen är att lägga golven när de övriga tyngre arbetena är
avklarade samt alla provtagningar är klara och analyserade. Detta för att säkerställa att
golven läggs när man vet att ingen fukt kommer in. Denna del av arbetet, d v s
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provtagningar och analyser, sker i samförstånd mellan båda entreprenörsföretagen
och kommunen.
Visst arbete måste också göras avseende styrning och el, vilket kommer att påbörjas
inom kort. Det är mycket viktigt att detta arbete ges möjlighet till ordentlig analys, så
att inga viktiga styrfunktioner försvinner när man tar bort den datoriserade
styrningen av den naturliga ventilationen.
I och med arbetet med ventilationen kommer detta även att medföra ytterligare
byggnadstekniska arbeten inomhus, företrädesvis med borttagning av överföringar
för den naturliga ventilationen och igensättningar av överluftsdon samt visst arbete
med undertaken.
Eventuella verksamhetsanpassningar av typ väggflyttningar eller dylikt ligger inte i
detta uppdrag och kommer därför inte att kunna beaktas, utan uppdraget avser
uteslutande åtgärder att göra iordning skolan så att den kan nyttjas.
Inom akustikområdet kommer också åtgärder att behöva göras, men omfattningen
av dessa är i dagslägen för tidigt att uttala sig om, mer än att det behöver hanteras.
Även emissionsproblematiken kommer att beaktas under byggprocessen, på samma
sätt som fuktproblematiken. Det vill säga genom gemensamma mätningar som
byggföretagen och kommunen är överens om. Provtagning skall ske för att
säkerställa att de tidigare upplevda problemen, samt av Arbetsmiljöverkets påtalade
problem, skall förebyggas så långt det är möjligt. Ger provtagningarna höga värden
måste källan hittas och elimineras.
Att helt och hållet komma ifrån emissioner är en omöjlighet, ty vi själva fyller på
detta i luften där vi vistas och det nya byggmaterial släpper också ifrån sig emissioner.
I vissa fall visar det sig att emissionerna är verksamhetsrelaterade och detta är då en
sak för verksamheten att hantera.
En annan sak som också påpekas är det faktum att lokalvårdsnivån har en stor
inverkan på inomhusklimatet, vilket innebär att det gäller att nivån för lokalvården
inte sätts för lågt och att den får en möjlighet att variera beroende på årstiden.
Det bedöms också som viktigt att även företagshälsovården får en mer aktiv roll i
hanteringen av emissionsproblemen eller snarare effekterna av emissionerna, men
även i ett förebyggande syfte inför kommande återflyttning till lokalerna.
Tidplanen för åtgärdspaketet är följande:
För åtgärderna i Hus 5 är ambitionen att de skall vara genomförda i stora drag tills
verksamheten startar höstterminen 2014, dock med vissa injusteringsarbeten och
mindre kvarstående byggåtgärder. Det kan dock betyda att alla lokaler inte är helt
klara inför skolstart, men ambitionen är att verksamheten skall kunna starta i sina
egna lokaler.
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För åtgärderna i Hus 1 och 2 är ambitionen att projekteringen skall vara så långt
framme i augusti 2014 så att en komplett tidplan kan finnas klar som visar att
verksamheten kan vara på plats inför skolstarten i augusti 2015. Modulerna tas bort
efter det att återinflyttningen skett.
För de åtgärder som nu behöver genomföras visar de kvalitetssäkrade kalkylerna,
som har tagits fram med hjälp av konsulter och entreprenörer, att kostnaden uppgår
till cirka 39,5 miljoner kronor, där drygt 13 miljoner avser ventilationsåtgärder, 1,5
miljoner markarbeten och resterande byggnadstekniska åtgärder och projekterings
och konsultkostnader. Kalkylerna bygger på nu kända förhållanden, tidsplan och
bedömning av åtgärder.
Ekonomienheten har tittat på kalkylerna utifrån gällande regelverk och
rekommendationer. Åtgärderna har fördelats på år och drifts- respektive
investeringskostnad. De ursprungliga investeringarna i yttertak, ventilation och
ytskikt/golv som kommer att skrivas ned i anläggningsreskontran och ersättas av ny
investering/åtgärd har ett bokfört värde på cirka 16,2 mkr vid utgången av 2014.
Denna del bör hanteras som nedskrivning och kostnadsföras i resultaträkningen
senast i samband med bokslutet för år 2014.
Totala kostnaderna för nya åtgärder uppgår till 39,5+17 =56,5 mkr (beslut om 17
mkr i KF 2014-01-16 §7). Av åtgärderna avser 43 mkr investeringar och resterande
13,5 mkr drift och underhåll.
År

2014
2015
Summa

Nedskrivning
(resultatpåverkande)
16,2

Övriga drifts/underhållsåtgärder
(resultatpåverkande)
13,5

16,2

13,5

Ny investering

Summa

21
22
43

50,7
22
72,7

Nedskrivningen tillsammans med övriga drifts- och underhållsåtgärder belastar
resultaträkningen 2014 med 29,7 mkr (16,2+13,5), varav 17 mkr redan är beslutade
och inkluderas i helårsprognosen per 2014-04-30 som uppgick till -22,4 mkr. Med nu
tillkommande resultatpåverkande kostnader på 12,7 mkr som är ofinansierade,
revideras prognostiserat balanskravsresultat för 2014 till -35,1 mkr (22,4+12,7).
Enligt gällande riktlinjer för resultatutjämningsreserv (2013-11-14 § 184) kan årets
negativa resultat efter balanskravsjusteringar, regleras med medel från
resultatutjämningsreserven för att 2014 års balanskravsresultat ska bli noll. Vid årets
början fanns 36,6 mkr kvar av tidigare avsättning till resultatutjämningsreserven. Om
kommunfullmäktige beslutar i samband med årsredovisningen för 2014 att reglera
årets resultat, återstår därefter endast 1,5 mkr av avsättningen.
Balanskravsanalys
Ingående balans resultatutjämningsreserv
Prognos balanskravsresultat 2014-04-30
Kvar av resultatutjämningsreserv 2015-01-01

mkr
36,6
-35,1
1,5
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Investeringsprognosen för 2014 uppgick till 135 mkr 2014-04-30. Tillkommande
investeringar för Henåns skola bedöms till cirka 43 mkr varav 21 mkr bedöms belasta
2014. Dessa inryms inom budgeterad investeringsram på 167,5 mkr. En nyupplåning
får ske med högst 127 mkr för 2014 (KF 2014-01-16 §7). Eventuellt behöver
lånetaket höjas med anledning av de tillkommande investeringarna. Detta får
ekonomienheten i så fall återkomma med under hösten. Investeringarna för 2015 får
hanteras i budgetprocessen för 2015.
Den redovisningsmässiga hanteringen har även stämts av med vår revisionsbyrå PwC
2014-06-23.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslagna åtgärder skall genomföras så att skolan åter kan tas i bruk under
förutsättning att fullmäktige beslutar om medel härtill
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna resultatpåverkande kostnader för åtgärder i Henåns skola med
ytterligare 12,7 miljoner kronor för 2014,
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett
prognostiserat negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv,
att godkänna investeringar i samband med åtgärder i Henåns skola för totalt 43 mkr,
varav 21 mkr avser 2014 och ryms inom beslutad investeringsram, resterande
hanteras i budgetprocessen för 2015 och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
__________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget
att med hänsyn till ny lagstiftning fr.o.m. 1/7 2014 kan organisationen av projektet
behöva ses över.
Johan Stein (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget
att inom beslutad inversteringsram utreda möjligheten med energibesparing i form av
exempelvis solceller, detta som ett led i kommunens miljömål 2020.
Kerstin Gadde (S) och Sven Olsson (MP) yrkar bifall till liggande förslag med
föreslagna tillägg.
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Kommunstyrelsen beslutar
att föreslagna åtgärder skall genomföras så att skolan åter kan tas i bruk under
förutsättning att fullmäktige beslutar om medel härtill, och
att med hänsyn till ny lagstiftning fr.o.m. 1/7 2014 kan organisationen av projektet
behöva ses över, samt
att inom beslutad inversteringsram utreda möjligheten med energibesparing i form av
exempelvis solceller, detta som ett led kommunens miljömål 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna resultatpåverkande kostnader för åtgärder i Henåns skola med
ytterligare 12,7 miljoner kronor för 2014, och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett
prognostiserat negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv, och
att godkänna investeringar i samband med åtgärder i Henåns skola för totalt 43 mkr,
varav 21 mkr avser 2014 och ryms inom beslutad investeringsram, resterande
hanteras i budgetprocessen för 2015, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
__________
Paragrafen är omedelbart justerad.
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:92

§ 190
Antagande av budget 2015 med plan för 2016 och 2017
Den styrande minoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2015 med plan för 2016
och 2017.
Förslaget innebär kortfattat att den politiska minoriteten tillför 29 miljoner kronor till
verksamheterna genom att bland annat höja skattesatsen med 25 öre till 22,71 kr och
sänka det finansiella resultatmålet år 2015 till 1,2 %.
Beslutsunderlag:
Den styrande minoritetens budgetförslag 2015 med plan för 2016 och 2017,
upprättat den 2014-05-13.
Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-05-15 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-05-09.
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) med instämmande av Kristina Svensson (MP) och
Inga Göransson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre, och
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016
och 2017, och
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 %, och
att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015 samt preliminärt för 2016 och 2017, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
att fastställa en maximal investeringsnivå på 120 miljoner kronor år 2015, 125
miljoner kronor år 2016 och 130 miljoner kronor år 2016, och
att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och
att fastställa internräntan till 3,2 %, samt
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att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 100 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 100 miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Veronica Almroth (FP) och Kerstin Gadde (S) avstår från att delta i beslutet.
__________
Bo Andersson och Lars-Åke Gustavsson (oberoende), Kristina Svensson (MP), Inga
Göransson och Johan Stein (C) samt Els-Marie Ragnar (FPO) yrkar bifall till
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
Veronica Almroth och Claes Nordevik (FP), Kerstin Gadde, Alexander Hutter och
Bertil Olsson (S), Leif Appelgren (oberoende) samt Lisbeth Arff (M) avstår från att
delta i beslutet.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober), Kristina Svensson (MP) samt Johan Söderpalm (MP)
föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet med hänsyn tagen till
det förändrade läget med Henåns skola.
Bertil Olsson (S), Ingrid Cassel (M) samt Veronica Almroth (FP) föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta budget 2015 med plan för 2016 och 2017 i
november 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet hänsyn tagen till det förändrade läget med Henåns skola.
__________
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-12 § 83 att återremittera ärendet med
anledning av det nya ekonomiska läget kring åtgärderna i Henåns skola.
De ekonomiska kalkylerna bygger på nu kända förhållanden, tidsplan och bedömning
av åtgärder i Henåns skola. Den totala kostnaden för nya åtgärder och nedskrivning
av tidigare gjorda investeringar uppgår till 72,7 mkr (inklusive tidigare beslutade
åtgärder på 17 mkr, KF 2014-01-16 §7), varav investeringar uppgår till 43 mkr,
nedskrivning till 16,2 mkr och övriga drift- och underhållskostnader till 13,5 mkr.
Nedskrivning och övriga drift- och underhållskostnader belastar enbart 2014 års
resultat. Investeringarna fördelas däremot på 2014 med cirka 21 mkr och år 2015
med cirka 22 mkr.
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I den styrande minoritetens budget föreslås investeringsnivån begränsas till max 120
mkr för 2015. Senast under november bör nytt beslut tas om investeringsbudgeten i
kommunfullmäktige. Fram till dess sker prioritering av investeringar samt
redovisning på objektsnivå vad gäller byggnader, strategiska objekt eller andra större
objekt.
Med anledning av ovanstående bedömning sker ingen förändring i minoritetens
förslag till budget för 2015 med plan 2016 och 2017.
Beslutsunderlag
Den styrande minoritetens budgetförslag 2015 med plan för 2016 och 2017,
upprättat den 2014-05-13.
Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-05-15 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-05-09
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-06-23.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre,
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016
och 2017,
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 %,
att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015 samt preliminärt för 2016 och 2017,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt,
att fastställa en maximal investeringsnivå på 120 miljoner kronor år 2015, 125
miljoner kronor år 2016 och 130 miljoner kronor år 2016,
att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014,
att fastställa internräntan till 3,2 %, och
att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 100 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 100 miljoner kronor.
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__________
Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet deltar inte i beslutet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
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Exp. Kommunfullmäktige
KS/2014:614

§ 191
Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet i Orust kommun
Enligt förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF- KL 2013-10-20 § 1, ska kommunfullmäktige utse vilken
nämnd som ska vara pensionsmyndighet.
Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt kommunfullmäktiges beslut
har i uppdrag att tolka och tillämpa förslag till bestämmelser och omställningsstöd
och pension för förtroendevalda OPF- KL.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade 20 oktober 2013 att anta
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL).
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-04-16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta OPF-KL
utse kommunstyrelsen till Pensionsmyndighet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Ulf Sjölinder (FP) yrkar på återremiss med motiveringen att utreda om eventuell
jävsituation kan uppstå.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Sjölinders förslag.
__________
När det gäller jävsfrågan kan informeras om följande;
Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i
uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna samt bestämmelser gällande
omställningsstöd utifrån de beslutade ramarna. Tolkning och tillämpning är främst
beslut på individnivå utifrån gällande ramar. Skulle denna individ tillhöra den aktuella
beslutande församlingen är denne jävig.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsen till Pensionsmyndighet.
__________
Paragrafen är omedelbart justerad.
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§ 192
Slutrapportering projekt Tillgängligt friluftsliv
Orust kommun undertecknade den 26 januari 2009 en överenskommelse om två
Interreg-projekt. Dessa två projekt, Tillgängligt friluftsliv och Rekreativa rutter, har
löpt parallellt under tiden 2009-07-01 - - 2012-06-30.
Syftet med projektet Tillgängligt friluftsliv var att skapa en förbättrad tillgänglighet
för personer med funktionshinder, men även för andra grupper som äldre och
småbarnsfamiljer, till värdefulla natur- och kulturmiljöer i anslutning till Kuststigen
Orust Tvärs eller till nya områden som naturreservat eller tätortsnära
friluftsområden.
Åtgärdena var dels upprustning och förbättring av parkeringsplatser och gångstigar,
dels ökade informationsinsatser som skylttavlor, broschyrer och digitaliserade
tjänster. Aktuellt för Orust var exempelvis Kultehamn, Hagadösen och Runstenen
samt tätortsnära slingor i Ellös, Henån och Svanesund.
Insatserna från kommunens sida i projektet beräknades bli från kultursidan arbetstid
värd 40 000 kronor, från fritidssidan arbetstid värd 10 000 kronor och anslag om
10 000 kronor. Från folkhälsosidan arbetstid värd 10 000 kronor och anslag 10 000
kronor samt skogsvårdslagets arbetsinsats värd 40 000 kronor. EU-anslaget
beräknades bli 140 000 kronor under projekttiden.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslog 2014-06-04 § 88 kommunstyrelsen
att godkänna slutrapportering av projekt Tillgängligt friluftsliv.
_________
Ingrid Cassel (M) yrkar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tydliggöra
informationen om projekt Tillgängligt friluftsliv på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tydliggöra informationen om
projekt Tillgängligt friluftsliv på kommunens hemsida, samt
att godkänna slutrapportering av projekt Tillgängligt friluftsliv.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:1350

§ 193
Bidrag för byte av uppvärmningssystem i Svanhallen, Svanesunds Gymnastik
och Idrottsförening
Föreningen inkom med ansökan 2013-08-13.
Idrottslokalen Svanhallen i Svanesund byggdes 1976-77 till stor del av ideella krafter
inom föreningen Svanesunds GIF. Föreningen består av 5 sektioner, bordtennis,
cykel, gymnastik och fitness, skid- och orientering samt huvudstyrelsen.
Finansieringen av bygget utgjordes dels av pengar från försäljningen av Vårdkasen,
före detta klubbhus, dels av ränte- och amorteringsfritt lån av Orust kommun. Lånet
har avskrivits och Svanesunds GIF står som lagfaren ägare till fastigheten.
Lokal- och vattenuppvärmning installerades enligt den tidens norm som oljeeldad
centralvärme.
Oljepannan som är en central del i uppvärmningssystemet är alltså snart 40 år. Det
handlar med stor sannolikhet om att den snart kollapsar. Miljöpåverkan kan
förutsättas bli hög i negativ belastning. Kostnaden för oljan uppgår till ca 115 000
kronor/år (2012 års uppgifter), vilket ligger till grund för det kommunala bidraget
LOK 1, egen verksamhetslokal.
Ett kostnadsförslag för installation av bergvärmeanläggning dimensionerad för
lokalyta och varmvattenbehov från början av 2013 lyder på 287 550 kronor inklusive
moms.
Föreningen ansöker om 300 000 kronor för att under 2014 kunna byta
uppvärmningsenheten för värmesystemet i Svanhallen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-05-22
Ansökan från Svanesunds GIF, 2013-08-09
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2014-06-04 § 86 kommunstyrelsen besluta
att bevilja bidrag om 300 000 kronor, till Svanesunds GIF, för att under 2014 kunna
byta uppvärmningssystem i Svanhallen, samt
att medel tas ur konto Investeringsbidrag 30224 av kvarvarande investeringspott om
600 000 kronor.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Ingrid Cassels (M) förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2014:793

§ 194
Förvaltningsområde omsorg - Begäran att inrätta fler tillsvidaretjänster inom
verksamhetsområde vård och omsorg
Hemtjänsten har under flera år varit personalmässigt underbudgeterade i förhållande
till biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och delegerade insatser i
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten har därmed inte haft
möjlighet att tillsvidare anställa personal och det har istället varit nödvändigt att
anställa personal enligt avtalet, allmän visstidsanställning (AVA). Detta för att
tillförsäkra att den enskilde får de insatser som är beviljade enlig SoL och delegerade
insatser enligt HSL med god kvalitet.
Sammanlagt uträknat behov av fast utökade grundbemanning inom hemtjänsten i
form av undersköterskor är 15 årsarbetare till en kostnad av ca 5 850 tkr.
Hemsjukvården i Hälso- och sjukvårdsenheten har det senaste åren fått fler patienter
inskrivna med större omvårdnadsinsatser från sjuksköterska/distriktsköterska i takt
med hemtjänstens utökade timmar och ökning av utskrivningsklara patienter. Detta
innebär att allt fler patienter är multisjuka vilket kräver mer avancerad vård vilken
utförs både i ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Det ökade behovet
av hälso- och sjukvårdinsatser har medfört att det varit nödvändigt att anställa
sjuksköterskor/distriktsköterskor på allmän visstidsanställning (AVA) för att klara
patientsäkerheten och kunna säkerställa god kvalité i vården.
Totalt behov av utökad grundbemanning inom hemsjukvården i form av
sjuksköterskor inom hemsjukvården är 3,0 årsarbetare till en kostnad på 1 500 tkr.
Enhetschefers arbetssituation inom vård och omsorg är ur arbetsmiljöperspektiv
ohållbar eftersom största delen av arbetstiden måste användas till administrativa
uppgifter samt omhändertagande av akuta ärenden, till exempel
”brandkårsutryckningar”.
En minimal del av arbetstiden läggs på personalledning, att vara synlig i
verksamheten samt framåtriktat utvecklingsarbete. Behov finns av verksamhetsnära
ledare, där ledaren kan stimulera delaktighet, ta till vara på kreativa tankar samt ha
personlig omtanke om sin personal vilket handlar om att ge stöd men också att
konfrontera i ett gott syfte. Behovet efterfrågas både från och för anställda individer
och organisationen.
Enhetschefer inom vård och omsorg har stora medarbetargrupper. Flera av
enhetscheferna har över 40 tillsvidare anställd personal samt utöver detta AVAanställningar för att kunna utföra bedömda insatser.
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Totalt behov av fler enhetschefer inom vård och omsorg är 2,0 årsarbetare under
2014 med en helårskostnad på 1 150 tkr.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 23 maj 2014 finns en redogörelse om behov
av undersköterskor dels på grund ökade beställda timmar dels den beställda HSL
tiden, planeringstid, restid och arbetsplatsträffar så kallad kringtid samt redogörelse
av behov av sjuksköterskor dels för att säkerställa patientsäkerheten och få till stånd
en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation samt möte framtida behov utifrån
volymökningar inom vård och omsorg.
I förvaltningens skrivelse finns också om en redogörelse för behov av enhetschefer
dels utifrån en risk- och konsekvensbedömning gällande enhetschefernas arbetsmiljö
dels för att verksamheten bättre kan möta framtida behov av fler medarbetare då
äldregruppen ökar och med stor sannolikhet även kommer belasta vård och
omsorgsbehov också i Orust kommun.
______________
Bertil Olsson (s) föreslår utskottet ett tillägg med att-sats ”i form av heltidstjänster
med möjlighet till tjänstledighet i form av deltid”.
Utskottet för omsorg föreslår 2014-06-10 § 73 kommunstyrelsen besluta
att utöka grundbemanningen inom hemtjänsten i form av undersköterskor med 15
årsarbetare till en kostnad av ca 5 850 tkr
att utöka grundbemanningen i form av sjuksköterskor inom hemsjukvården med 3,0
årsarbetare till en kostnad på 1 500 tkr
att utökningen av tjänsterna är i form av heltidstjänster med möjlighet till
tjänstledighet i form av deltidstjänst
att utöka behovet av enhetschefer inom vård och omsorg med är 2,0 årsarbetare med
en helårskostnad på 1 150 tkr
______________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall och föreslår tillägg i första och andra att-satsen, med
finansiering sker genom AVA-tjänster, och tillägg i tredje att-satsen, med möjlighet
för medarbetare att välja omfattning av tjänst.
Kerstin Gadde (S) och Inga Göransson (C) yrkar bifall till Ingrid Cassels (M) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Ingrid Cassels (M) förslag
att utöka grundbemanningen inom hemtjänsten i form av undersköterskor med 15
årsarbetare till en kostnad av ca 5 850 tkr, finansiering sker genom AVA-tjänster, och
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att utöka grundbemanningen i form av sjuksköterskor inom hemsjukvården med 3,0
årsarbetare till en kostnad på 1 500 tkr, finansiering sker genom AVA-tjänster, och
att utökningen av tjänsterna är i form av heltidstjänster med möjlighet för
medarbetare att välja omfattning av tjänst, samt
att utöka behovet av enhetschefer inom vård och omsorg med är 2,0 årsarbetare med
en helårskostnad på 1 150 tkr.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2014:787

§ 195
Inrättande av heltidstjänst biståndshandläggare inom Förvaltningsområde
omsorg
Inom biståndsenheten handläggs ärenden gällande äldre och funktionshindrade enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
Inom enheten finns fyra heltidstjänster biståndshandläggare och en heltidstjänst LSShandläggare. Enligt verksamhetssystemet Procapita fattade under 2013 fyra
biståndshandläggare 1 831 beslut om bistånd enligt SoL, det vill säga 457,75 beslut i
genomsnitt per handläggare. Under samma tid uppgick antalet påbörjade utredningar
till 1 346, vilket innebär ett genomsnittligt antal påbörjade utredningar om 336,5 per
handläggare.
Enheten har i sitt uppdrag att enligt SOSFS 2005:7 genomföra samordnade
vårdplaneringar vid utskrivning av patienter i slutenvård med krav på planering,
samordning med slutenvård, anhöriga och patienter samt berörd kommunal hälsooch sjukvårdspersonal (sjuksköterska och i förekommande fall arbetsterapeut och
sjukgymnast).
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
vid vårdplanering inför utskrivning av patienter från den slutna hälso- och sjukvården
till den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillämpas och innebär bland
annat att kommunen inom fem dagar från mottagande av meddelande om att patient
är utskrivningsklar ska ta emot patienten i kommunen för att undvika
betalningsansvar.
Ny föreskrift SOSFS 2012:12 träder i kraft 2015-03-31med krav på årlig uppföljning
av beslut i särskilt boende med demensinriktning och att beslut ska beskriva enskilds
behov av stöd och hjälp, så att det utgör grund för bemanningen i det särskilda
boendet.
Biståndshandläggarnas yrkesroll har förändrats över tid och innefattar förutom en
stor ärendemängd rent volymmässigt också en alltmer krävande och komplex
handläggning. Det handlar inte bara om äldre, som av ålderssvaghet är i behov av
samhällets stöd. Det handlar även om personer under 65 år med svåra sjukdomar
inte sällan cancerdiagnoser eller neurologiska sjukdomar.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 21 maj finns en redogörelse dels om
biståndshandläggarens arbetsuppgifter utifrån myndighetsutövning enligt gällande
och kommande lagkrav dels att det att det finns tydligt underlag beträffande
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prognosen för utvecklingen av äldreomsorgen till 2020 som motiverar inrättande av
en heltidstjänst biståndshandläggare för att skapa nödvändiga förutsättningar och
nödvändig kvalitet i myndighetsutövningen.
Den ekonomiska prognosen per 30 april 2014 visar, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 21 maj 2014, på ett förväntat överskott inom Handikappomsorgen, som
innevarande år finansierar inrättande av heltidstjänst biståndshandläggare, men det
kommer att krävas ramtillskott inför budget 2015 motsvarande 475 tkr. Inrättande av
tjänst är inte delegerat, varför det är Kommunstyrelsen som beslutar om detsamma.
__________
Utskottet för omsorg föreslog 2014-06-10 § 74 kommunstyrelsen besluta
att inrätta en heltidstjänst biståndshandläggare som finansieras inom ram 2014
att avsätta ekonomiska resurser i budget 2015 för en heltidstjänst biståndshandläggare med motsvarande 475 tkr.
_________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Ingrid Cassels (M) förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2014-06-26

Exp: Utskottet för omsorg
KS/2014:788

§ 196
Inrättande av tjänst motsvarande 0.25 årsarbetare chaufför i
Handikappomsorgen inom Förvaltningsområde omsorg
För personer med insatsen daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, har kommunen ett ansvar att göra insatsen tillgänglig.
Transporter är dock inte en del av insatsen daglig verksamhet, men transporterna
mellan gruppbostad eller ordinärt boende och daglig verksamhet utförs av
Handikappomsorgen. Inom Handikappomsorgen finns i nu-läget två
halvtidsanställda chaufförer för dessa uppdrag.
Chaufförernas arbetstider är måndag-fredag kl. 07.30-09.30 och kl. 14.30 -16.30.
Denna konstruktion är försvårande beträffande rekrytering av kompetent personal
för uppdraget och för upprätthållande av god kvalitet bland annat beträffande
kontinuitet, kompetens, professionalitet i förhållningssätt.
Inom Handikappomsorgen finns två bussar för ändamålet. Dessa bussar används
även för transporter inom den dagliga verksamheten som exempelvis resor till
bassäng i Kungälv och Stenungsund, resor för aktiviter på Lyrön och i samband med
serviceuppdrag. Resurserna beträffande fordon och chaufförer täcker dock inte
behovet inom daglig verksamhet, varför taxitransporter förekommer på grund av
avstånd, då enskild brukare är bosatt långt från ordinarie kör rutt eller på grund av
avsaknad av plats i fordon trots att verksamhetens chaufförer kör dubbla turer såväl
morgon som eftermiddag. Transportansvaret har sedan hösten 2010 krävt personal
utöver de två halvtidstjänster, som finns inrättade.
Handikappomsorgen har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 21 maj 2014, i nuläget AVA-anställning motsvarande 0.25 åa chaufför för att genomföra ålagda
transporter. AVA-anställningen är finansierad i årets budget. Enhetschef för daglig
verksamhet och verksamhetschef för Handikappomsorgen bedömer, att behovet av
utökad tjänst med 0.25 åa chaufför är permanent. Inrättande av tjänst är inte
delegerat.
______________
Utskottet för omsorg föreslog 2014-06-10 § 75 kommunstyrelsen besluta
att inrätta tjänst inom Handikappomsorgen motsvarande 0.25 årsarbetare chaufför
för transporter mellan boende och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. Finansiering sker inom befintligt budget 2014, samt
att i budget 2015 avsätta medel för kostnaden avseende tjänsten, med cirka 100 tkr.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2014:786

§ 197
Förvaltningsområde omsorg - Namnbyte på verksamhetsområdet
Handikappomsorgen
Socialstyrelsens terminologiråd har 2007 beslutat om revidering av termerna
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning och
funktionshinder är inte längre synonymer. Funktionshinder har blivit en egen term
och handikapp har fullständigt utgått ur vokabulären.
I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras:
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym.
Handikapp används i vardagstal som synonym till funktionsnedsättning. Det
stämmer dock inte med rekommenderat och officiellt språkbruk. Ordet handikapp
uppfattas av många som nedsättande och missvisande.
Inom Handikappomsorgen har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 21 maj 2014,
till och från tanken om namnbyte aktualiserats utan att lämpligt namnalternativ har
funnits. Handikappomsorgens verksamhet utgår främst från lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. I lagrummet används alltså begreppet stöd. I de
flesta insatser enligt LSS inkluderas omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet
att stödja och hjälpa den funktionshindrade med dagliga personliga behov. Begreppet
omsorg är synonymt med omvårdnad. Förvaltningsområdet benämns omsorg.
Verksamheterna Individ- och familjeomsorgen och Vård och Omsorg finns redan
och inkluderar begreppet omsorg, varför undertecknad föreslår ett namnbyte från
Handikappomsorgen till Stöd och Omsorg för densamma.
______________
Utskottet för omsorg föreslår 2010-06-10 § 76 kommunstyrelsen besluta
att ändra verksamhetsområdet Handikappomsorgen till begreppet Stöd och Omsorg.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2014:280

§ 198
Godkännande av ansökan om prestationsersättning för att införa Äldres behov
i centrum (ÄBIC)
Regeringen har inom ramen för satsningen att samordna vård och omsorg om de
mest sjuka äldre gett Socialstyrelsens flera uppdrag de senaste åren. År 2013
introducerades arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) som innebär strukturerad
dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell
klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska
Socialstyrelsens fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC genom att
erbjuda utbildning till processledare i kommunerna.
Utöver detta har Socialstyrelsens fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70
miljoner kronor till kommuner som har utbildat processledare och före den 1
oktober 2014 fattat beslut om att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC).
I förvaltningsområdets skrivelse 8 maj 2014 finns redogörelse för modellen Äldres
behov i centrum ÄBIC och den beskrivna arbetsprocessen i ÄBIC och strukturerade
dokumentation utifrån ICF som ska ingå och utgöra en del av Ledningssystem för
systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9) inom Förvaltingsområde omsorg i syfte
att stärka den äldres rättssäkerhet och skydd samt villkor och kriterier för ansökan.
_________
Utskottet för omsorg föreslår 2014-06-10 § 79 kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan om statsbidrag för två processledare för införandet av
metoden Äldres behov i centrum (ÄBIC), och
att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC), samt
att översända ansökan till Socialstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2014:254

§ 199
Förvaltningsområde omsorg - Redovisning av internkontroll 2013
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-28 § 308 att anta internkontrollplan för 2013
för Utskottet för omsorg.
Internkontroll 2013 omfattas bland annat av:
• Granskning av handläggning av journaler enligt socialtjänstlagens och lagen för
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
•

Granskning av dokumentation för verkställighetsbeslut enligt socialtjänstlagens
och lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

•

Sammanställning av tillbud och arbetsskador inom Förvaltningsområde omsorg

•

Systematiskt arbetsmiljöarbete i form av skyddsronder m.m. inom
förvaltningsområdet.

•

Granskning av utbetalningar för försörjningsstöd i individ- och familjeomsorgen.

Av de granskade ärendena, som gäller handläggning i vård och omsorg i
myndighetsutövningen kan det konstateras att dokumentationen fungerar
tillfredsställande. Det framgår dock när det gäller livsområde, att
Förvaltningsområdet inte antecknar vilka andra personer som får kontaktas i
utredningen. Troligen kommer det att behöva förändras i och med införandet av
ÄBIC.
Av de granskade ärenden som gäller verkställighet i vård och omsorg framgår att det
finns brister att arbeta med.
Samtliga granskade ärenden inom individ- och familjeomsorgen håller god kvalitet.
Samtliga barn och ungdomsärenden handlägg utifrån BBIC som standard och
innehåller utredning, vårdplan och genomförandeplan. Alla barn och unga
utredningar aktualiserades som anmälan.
När det gäller ansökan om försörjningsstöd så är utredningarna inte längre än
nödvändigt och de är lätta att läsa. Alla nödvändiga uppgifter finns för beslut och för
den enskildes förståelse.
Verksamhetscheferna för vård och omsorg, handikappomsorgen och individ- och
familjeomsorgen har granskat ovanstående kontrollmoment i internkontrollplan
2013. Slumpvisa utbetalningar av försörjningsstöd har granskats utan anmärkning.
När det gäller granskningen av handläggning och verkställigheten har
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granskningsnyckeln som återfinns i Handbok och vägledning för biståndsbedömning
använts.
Ett mål för verksamheten är att det ska finnas genomförandeplan i alla ärenden. Det
saknades i ett fall. Det framgår heller inte i alla planer när uppföljning ska ske. När
det gäller det som skrivs i anteckningarna finns som väntat mycket att arbeta med när
det gäller balansen mellan fakta och värderingar/ tolkningar. Förvaltningsområdet
kommer att arbeta mycket med dokumentationsfrågor under hösten och kommande
år.
Det syns att handikappomsorgens verkställighetsdokumentation har kommit något
längre. Dock finns det brister, bland annat i signering av anteckningar och även
innehållsmässigt i något av de granskade ärendena.
När det gäller dokumentationen i Myndighetsutövningen är bedömningen att den är
bra. Troligen blir den ännu bättre i och med införandet av ÄBIC.
Det finns, enligt förvaltningsområdets skrivelse 27 maj 2014, brister i verkställigheten
som förvaltningsområdet sedan länge arbetat med. Inför att personalen i
verkställigheten själva ska ta ansvaret för dokumentationen kring den enskilde måste
förvaltningen både utbilda och ta fram skrivregler.
______________
Utskottet för omsorg föreslog 2014-06-10 § 80 kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen av internkontroll 2013 för Förvaltningsområde omsorg.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2014:810

§ 200
Godkännande av ordförandebeslut
Ordföranden för kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16 att Orust kommun beslutar
att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt samarbetsavtal om
hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Avtalet träffas med stöd av
EU-direktiv och utan föregående upphandling. Avtalet ska utformas i enlighet med
bilagda förslag till avsiktsförklaring som upprättats av Västra Götalandsregionen.
Orust kommun uppdrar härmed till VästKom att för kommunens räkning fortsätta
arbetet med att utforma ett förslag till avtal med Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-06-16
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ordförandens beslut.
__________
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Exp: Vattenfall Eldistribution AB
Plan, mark och exploateringschef
KS/2014:767
§ 201
Yttrande över ledningsalternativ för ny 40 kV kraftledning sydvästra Orust
Vattenfall Eldistribution AB planerar att uppföra en ny 40 kV kraftledning mellan
befintliga stationer i Hårleby och Edshultshall i Orust kommun. Syftet med den nya
ledningen är att förstärka det 40 kV nät som idag förser orterna Bua och Edshultshall
med el. Då det i dagsläget inte är möjligt att fullt ut kompensera eventuellt
strömbortfall via befintligt regionnät eller lokalnät är det sannolikt att flera hushåll
skulle bli strömlösa vid ett eventuellt strömbortfall på den befintliga ledningen.
Vattenfall har studerat fem alternativa ledningssträckningar, vilket ett förespråkas
som huvudalternativ av bolaget. Detta alternativ föreslås i huvudsak byggas som en
luftledning. Ledningen avses att uppföras med enkelstolpar av trä och kommer att ha
en höjd på 9-16 meter, i vissa fall upp till 25 meter. Ledningen sträcker sig i huvudsak
genom skogsmark och öppen jordbruksmark, men även på höglänt, öppen hällmark
och över hav i Boxviks kile. Vid lokalisering i skogsmark kommer ledningsgatan att
ha en bredd på ca 40 meter. De övriga alternativ som studeras inom ramen för
projektet utgörs av ytterligare ett luftledningsalternativ samt tre jordkabelalternativ.
Representanter för Vattenfall har haft två möten med tjänstemän från Orust
kommun, varav ett där även länsstyrelsen deltog. Den 11 juni 2014 höll bolaget ett
samrådsmöte med allmänheten och berörda i Tegneby församlingshem. Berörda av
föreslaget luftledningsalternativ har även fått samrådsunderlag per post från
Vattenfall. De synpunkter som kommer in under samrådet kommer tillsammans med
övrigt utredningsmaterial ligga till grund för hur Vattenfall ser på projektets fortsatta
utveckling.
Det föreligger en mycket stark lokal opinion mot Vattenfalls förslag på en luftburen
ledning då många fastigheter skulle bli direkt negativt berörda. Den 16 juni
inkommer till kommunen skrivelser från berörda tillsammans med lista på 134
namnunderskrifter mot förslaget på en luftburen ledning.
Föreslagen sträckning av en luftledning på ca 15 km går igenom ett av kommunens
mest känsliga och värdefulla natur- och kulturlandskap. Ledningsgatan kommer
medföra stora skador på höga naturvärden då bl.a. skyddsvärd ädellövskog kommer
att behöva avverkas. Kraftledningen passerar också ängs- och hagmarker samt
kulturlandskap med höga bevarandevärden, bl.a. ett område med äldre torpmiljöer
utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. En ledningsdragning genom detta
småskaliga, äldre kulturlandskap med mindre torp och gårdar skulle uppfattas som
mycket störande.
Storehamnsområdet har stora värden för friluftslivet och används flitigt som
strövområde. En upp till 25 meter hög luftledning och ledningsgata på 40 meter tvärs
över bergsplatån bedöms kunna medföra påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv
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enligt miljöbalken 3 kap 6§. En ledning över Boxviks kile och omgivande kala
bergshöjder skulle också på grund av den stora exponeringen påtagligt kunna skada
landskapsbilden och upplevelsen av de höga natur- och skönhetsvärden som finns
vid Boxviks kile.
Föreslagen dragning av en luftledning berör i stor utsträckning även ett stort
opåverkat område enligt miljöbalken 3 kap 2§ samt riksintresse för kustzon enligt
miljöbalken 4 kap 4§. Projektet bedöms sammantaget innebära risk för påtaglig skada
på riksintresset och områdets natur- och kulturvärden.
Tjänstemän från kommunen har vid två tillfällen träffat representanter från
Vattenfall, dels i september 2013 och dels vid ett möte med länsstyrelsen i mars 2014.
Vid båda tillfällena underströks det olämpliga i att dra en luftledning och att en
markledning i huvudsak längs väg enligt utredningsalternativ 2, 3a eller 3b är de enda
rimliga alternativen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-06-17
Synpunkter från arbetsgruppen mot etablering av luftledning
Samrådsunderlag, Vattenfall
Protestlista
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen besluta
att förorda Vattenfall Eldistribution AB att ny 40 kV kraftledning mellan Hårleby
och Edshultshall förläggs som utredningsalternativ 2, 3a eller 3b, jordkabel, med
förläggning i huvudsak längs befintliga vägar, samt
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att inbjuda Vattenfall Eldistribution
AB till dialog om möjlighet att dra ledningar i befintliga schakt.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2013:1179

§ 202
Antagande av avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Inbjudan att underteckna avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017
har inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
Orust kommun avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till
det övergripande strategiarbetet.
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är en länsstrategi för jämställdhetsintegrering
som har utarbetats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Västra
Götalandsregionen. Under remissrundan har 103 aktörer kommit med
ändringsförslag som har arbetats in i strategin.
Jämställt Västra Götaland är ett strategiskt dokument på länsnivå. Tanken är att
strategin ska fungera som en plattform för att skapa likvärdighet i länet, lyfta goda
exempel och möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2014-05-19.
Inbjudan att underteckna avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017,
daterad 2014-03-07.
Blankett Avsiktsförklaring.
Jämställt Västra Götaland 2014-2017, Länsövergripande strategi för
jämställdhetsintegrering.
Arbetsutskottets föreslog 2014-06-11 § 68 kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunchefen att utse en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017.
__________
Johan Stein (C) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Johan Steins (C) och Ingrid Cassels (M) förslag.
__________
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32

2014-06-26

Exp: Folkhälsorådet
Folkhälsosamordnare
KS/2011:587
§ 203
Utveckling av området våld i nära relationer 2015
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem och den yttersta
konsekvensen av ett ojämnställt samhälle. I en befolkningsundersökning som
Nationellt centrum för kvinnofrid har gjort så svarade 14 procent av kvinnorna och 5
procent av männen att de har utsatts för våld av nuvarande eller tidigare partner.
Enligt Rädda barnen har var tionde barn bevittnat våld. Det är en problematik som
oftast sker i det dolda. De flesta anmäler inte eller söker stöd, mörkertalet är stort,
enligt Brottsförebyggande rådet cirka 75- 80 procent.
Våld i nära relationer är ett av regeringens fyra jämställdhetsmål och ett målområde i
Orust kommuns jämställdhetsplan. Kommunernas ansvar för frågan har blivit större
i och med den lagskärpning i socialtjänstlagen som gjordes 2007 där socialnämnden
särskilt ska beakta kvinnor och barn som är utsatta för eller har bevittnat våld.
Orust kommun har tagit problematiken kring våld i nära relationer på allvar och tog
2006 fram en övergripande handlingsplan på uppdrag av kommunfullmäktige.
Handlingsplanen skall revideras under 2014. Arbetet är ett prioriterat
folkhälsoområde och ingår i Orust kommuns folkhälsopolicy under utmaningen att
öka jämställdheten och jämlikheten. Orust och Tjörns kommuner påbörjade ett
samarbete under hösten 2009 och inledde under hösten 2012 även ett samarbete med
Stenungsunds kommun. En gemensam samordnare är anställd som driver arbetet
framåt. Arbetet finansieras till största delen av Socialstyrelsen med stöd av
Folkhälsoråden i de tre kommunerna. Utbildningsinsatser, framtagande av rutiner,
samverkan mellan olika verksamheter, framtagande av informationsmaterial,
utveckling av stödverksamheter är huvuddragen i arbetet som drivs av samordnaren.
De tre kommunerna har ett gemensamt polisdistrikt och gemensam krismottagning
för män, krismottagning för kvinnor och familjerådgivning vilket underlättar arbetet.
I senaste ansökan till Socialstyrelsen ansöktes det om 1 100 000 kronor och det
beviljades endast 300 000 kronor av dessa för att fortsätta arbetet i de tre
kommunerna. Motiveringen var att lönekostnaden för samordning skall
kommunerna själva står för, utvecklingsmedel är till för tidsbegränsade
utvecklingsinsatser. Med stöd av Folkhälsoråden kommer arbetet att kunna
finansieras fram till december 2014.
Arbetet med våld i nära relationer är inne i en fas där det förväntas att kommunerna
tar ansvar i frågan. Det bör diskuteras hur arbetet skall bedrivas från och med 2015.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-05-26.
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Arbetsutskottet beslutade 2014-06-11 § 70 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppdra till förvaltningen fortsätta utveckla området Våld i nära relationer och
söka samverkan med andra kommuner, samt
att föreslå Folkhälsorådet att medel för motsvarande 25 % tjänst plus
verksamhetsmedel finansieras inom ramen för Folkhälsorådets budget för år 2015.
__________
Johan Stein (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Johan Steins (C) förslag.
__________

Orust kommun
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:884

§ 204
Antagande av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
fr.o.m. 2015-01-01
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m.
2015-01-01 daterad 2014-06-03.
Alexander Hutter (S) föreslår att arvodesberedningen gör tillägget, alternativt intyg
från arbetslöshetskassan, ska medräknas i Bestämmelserna om ersättning,§13, andra
stycket.
Ingrid Cassel (M) föreslår att den del av bestämmelserna som rör valnämnden
återremitteras till arvodesberedningen med motiveringen att ersättning till
valnämnden ska förtydligas.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera den del av bestämmelserna som rör valnämnden med motiveringen
att ersättning till valnämnden ska förtydligas, samt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att arvodesberedningen ändrar § 13, andra stycket till ”med styrkt avses
lönespecifikation eller arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan
utvisande att löneavdrag i motsvarande mån sker”.
__________

Orust kommun
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomienheten
KS/2013:468
§ 205
Investering - Ombyggnad av fjärrvärmepanna i Ellös
För att förbättra ekonomin och minska användandet av fossil energi på Ellös
värmeverk har verksamheten lämnat olika förslag på lösningar. Det alternativ som
KSUS beslutat ge till förvaltningsområdet Samhällsutveckling i uppdrag att gå vidare
med är att bygga om befintlig panna till ca 2 MWh. Ombyggnationen görs genom att
man murar en mindre eldstad inuti den redan befintliga samt anpassar lufttillförsel
och bränsleinmatning. Ombyggnad av pannan är fördelaktigt genom att samtliga
ändringar/ombyggnationer går att ta bort vid senare tillfälle om efterfrågan på mer
värme i Ellös skulle öka.
I årets investeringsbudget har KF avsatt 8,5 miljoner kr till en mindre panna för
sommardrift av Ellös fjärrvärmeverk. Kostnaden för ombyggnad av befintlig panna
blir 2,5 miljoner kronor.
Investeringen kommer att minska verksamhetens årliga driftkostnad med omkring
1,2 miljoner kronor. Samtidigt beräknas utsläpet av CO2 minska med 400 ton/år
Investeringen innebär att pannan kan eldas med förnyelsebar energi även sommartid
istället för som nu med fossilt bränsle. Investeringen minskar verksamhetens årliga
kostnader för bränsle med ca 1,2 miljoner kr/år.
Beslutsunderlag
Beslut KSUS 2014-02-05 § 21
Tjänsteskrivelse 2014-06-18 Investeringsbudget reviderad 2014-01-22
Kostnads- och intäktskalkyl 2014-06-18
Kommunstyrelsen beslutar
att ge investeringen för ombyggnad av fjärrvärmepanna i Ellös starttillstånd samt att
justera investeringen inom ram från 8,5 miljoner till 2,5 miljoner, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
föreslagsställande förvaltningsområdet.

__________
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Exp: Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:1074

§ 206
Upphävande av beslut om att ej bevilja markupplåtelse för varken nya bryggor
eller utökning av befintliga bryggor på Käringön
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-14 § 210 att markupplåtelse ej får beviljas för
varken nya bryggor eller utökning av befintliga bryggor på Käringön, i avvaktan på
sjöbodspolicyn.
Arbetet med sjöbodspolicyn tar längre tid än tidigare beräknat. Den politiska
styrgruppen för sjöbodspolicyarbetet bedömer att handläggning av bryggor bör
kunna fortsätta i väntan på att sjöbodspolicyn är framtagen.
Den 17 juni 2014 var det möte med tjänstemän från mark och planavdelningen,
förvaltningsområdeschef och den politiska styrgruppen för sjöbodspolicyn. Två
alternativ togs upp angående hantering av bryggor. Alternativ 1 var att
markupplåtelse kan handläggas och beviljas för nya bryggor och utökning av
befintliga bryggor där detaljplan tillåter, berörda grannar godkänner samt
länsstyrelsen godkänner. Alternativ 2 var att göra en inventering/kartläggning om var
kommunen ska godkänna nya bryggor och utökning av befintliga.
Styrgruppen för sjöbodspolicygruppen föreslår att tidigare KS beslut 2013-08-14 §
210 upphävs och att ärenden för bryggor ska handläggas enligt alternativ 1.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-06-17
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva sitt beslut från 2013-08-14 § 210.
__________
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Exp: Kommunfullmäktige
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:2017
§ 207
Övertagande av Hälleviksstrands brygga vid väg 770
Trafikverket Region Väst har ansökt om att dra in allmänt underhåll av bryggan vid
Hälleviksstrand vilket innebär att staten inte längre svarar för underhållet. Bryggan
har nyttjats för färjeleden Hälleviksstrand – Käringön som upphörde juni år 2013.
Bryggan är byggd av stål med brobaneplatta av trä, den är 41 meter lång samt 4 meter
bred. Bryggan är byggd år 1935 och renoverades för drygt 4 miljoner i
underbyggnaden år 2010. Bryggdäcket är kvar att renovera och förvaltningsområde
samhällsutveckling bedömer att den ersättning, om 150 000 kronor, som Trafikverket
erbjuder kommunen vid ett eventuellt övertagande räcker för att få en godtagbar
standard.
Trafikverkets avsikt är, när beslutet om att dra in bryggan från allmänt underhåll är
klart, att överlåta bryggan till kommunen. Efter ett övertagande ansvarar kommunen
för framtida underhåll.
Ett övertagande av bryggan bedöms positivt för utvecklingen av Hälleviksstrand som
ort samt för hamnområdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2014-05-16
Trafikverkets PM, 2013-11-18
Karta, 2015-05-16
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2014-06-04 § 83 kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till ett övertagande av Hälleviksstrands brygga.
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningsområde samhällsutveckling får i uppdrag att på effektivaste sätt
fördela bryggan i verksamhet för gästhamn, yrkestrafik, fasta båtplatser samt
eventuell angöringsplats för sjuktransporter från i huvudsak Käringön.
_________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag med ett
förslag till ändring i andra att-satsen, ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att
bereda frågan till kommunstyrelsen.
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Kerstin Gadde (S) bifaller Ingrid Cassels (M) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningsområde samhällsutveckling får i uppdrag att bereda frågan till
Kommunstyrelsen hur man på effektivaste sätt kan fördela bryggan i verksamhet för
gästhamn, yrkestrafik, fasta båtplatser samt eventuell angöringsplats för
sjuktransporter från i huvudsak Käringön.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till ett övertagande av Hälleviksstrands brygga.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39

2014-06-26

Exp: Kommunfullmäktige
KS/2014:306

§ 208
Motion om att öka försörjningsstödet med extra julpeng till familjer med
långvarigt biståndsbehov
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslog i en motion till Kommunfullmäktige i
februari 2014 att utreda och återkomma med förslag gällande en extra julpeng till
barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov. Avsikten bakom denna motion var att ge
de föräldrar som varit beroende av försörjningsstöd länge en möjlighet att ordna
något särskilt för barnen vid jul.
I april 2014 levde 40 barn upp till 15 år i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd
och levde jämns med riksnormen. Riksnormen skall tillförsäkra dem det allra
nödvändigaste, och ge dem en ”skälig levnadsnivå”.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 2 juni 2014 finns redogörelse för hur
utanförskap påverkar barn vid långvarigt biståndsberoende och bedömning av
förslaget att bevilja ett extra bistånd en gång om året för att ge barnen något extra vid
någon traditionell högtid.
______________
Bertil Olsson (s) föreslår att utskottet får en uppföljning av ärendet i januari 2015.
Utskottet för omsorg föreslår 2014-06-10 § 72 till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Kommunstyrelsen arbetar in i de ekonomiska riktlinjerna utöver riksnormen ett
extra bistånd som efter ansökan skall beviljas till barnfamiljer som i övrigt är
berättigade till bistånd inför jul, eller annan jämförbar högtid, för de familjer som inte
firar jul. Biståndet skall utges med en summa per barn, som motsvarar 0,5 % av
prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 50-lapp (250 kr år 2014)
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2014-06-02 anse motionen besvarad.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger utskottet en uppföljning av ärendet i januari
2015.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________
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Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Tf. IT-chef
Ekonomienheten
KS/2013:952
§ 209
Igångsättning av investeringsprojekt nätverk, säkerhets- och
kapacitetshöjande åtgärder
Förslag finns till reinvestering om 1 miljon kronor som finns med i beslutad
investeringsram 2014.
Kapacitet, säkerhet och kvalitet i alla nätverk behöver ständigt förbättras när nya
kommunikationsbehov och tekniker uppstår.
Som framgår investeringsblanketten är totalramen för detta projekt 2,5 miljoner,
varav 1 miljon beslutades 2013, KF § 132.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med bilagor, daterad 2014-05-09.
Arbetsutskottet föreslog 2014-06-11 §69 kommunstyrelsen besluta
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt nätverk, säkerhets- och
kapacitetshöjande åtgärder med beslutad investeringsram om 1 miljon kronor (KF
2013-11-14 § 186), samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42

2014-06-26

Exp: Kommunfullmäktige
KS/2011:1119

§ 210
Uppföljning av kommunstyrelsens föreningsstöd - bidrag för investeringar
2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 217 att anta revidering av
kommunstyrelsens regler om föreningsstöd, där bland annat möjlighet att söka ett
större investeringsbidrag finns med. Bidraget avser att ge ekonomiskt stöd till
föreningar för inköp av kapitalvaror och andra
inventarier. Bidrag kan även ges till visst periodiskt underhåll, om/tillbyggnader av
anläggning/barn- och ungdomslokal som är tillgängliga för allmänheten och som
bedöms angeläget för kommunens medborgare.
Fördelning 2013
Henåns IF, omdränering av fotbollsplanen
120 000 kr
Handbollsföreningen Orust, handbollsrengöringsmaskin för klister SoapOn 42 000 kr
Myckleby IK, renovering av kök och förråd
100 000 kr
Morlanda Båt & Bryggförening, servicebyggnad med WC (nybygge)
50 000 kr
Orust Östra Skytteförening, upprustning av 5 luftgevärsbanor
145 630 kr
Torp GoIF, reparation/byte av befintligt tak (takplåt)
100 000 kr
Stala IF, tillgänglighetsgöra genom ramper och hiss
430 000 kr
Summa:
987 630 kr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2014-06-04 § 87 kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens föreningsstöd – bidrag för
investeringar 2013.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:114

§ 211
Förvaltningens information
Kommunchefen Jan Eriksson informerar
•
•

Representanter från SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) på besök
inför ett eventuellt samarbete den 27 juni
Information och utdelande av två rapporter om genomlysning av Miljö- och
Byggnadsnämnden och förvaltningen

_________
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:23

§ 212
Information- Fyrbodals kommunalförbund
•

Budkavlen för fossiloberoende fordonsflotta i fjorton kommuner i Fyrbodal
är undertecknad. Undertecknandet är ett led i att möta regeringens strategi
om fossiloberoende 2030.

_________
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:22

§ 213
Ordföranden informerar
•
•

Ordföranden och kommunchefen informerar om att Orust kommun är
medarrangör för en konferens om havsbaserad energi i Strömstad.
Kustposteringen/bevakningen i Skärhamn är på väg att avvecklas.
Kommunalrådet och oppositionsrådet har uttryckt önskemål om att den ska
vara kvar.

_________
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:244

§ 214
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegationsordning 2014-01-30 - Förvaltningsområde omsorg maj 2014 Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 5/2014.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 5/2014.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 5/2014.
Ordförandebeslut anmäls för kännedom:
Ordförandebeslut 2014-06-09 – LVU omplacering av J. K. enligt 11 § till HVB-hem
Delegationsbeslut 2014-06-03 – Lex Sarah rapport Dnr VOS 2014:20
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:80

§ 215
Anmälan av beslut fattade med delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2014-06-11
KSUO 2014-06-10
KSUL 2014-06-09
KSUS 2014-06-04
Administration
Beslut fattade enligt delegation
KS Del 2014:100
Ekonomi, Skolskjuts, Trafikreglering
Delegationsbeslut enligt förteckning 2014-06-18
Beslut om skolskjuts KS Del/2014:88, KS Del/2014:91, KS Del/2014:99
Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2013:834, KS/2013:835, KS/2013:836, KS/2013:837,
KS/2013:838, KS/2013:840, KS/2013:841, KS/2013:842,
KS/2013:843, KS/2013:844, KS/2013:845, KS/2013:846,
KS/2013:847, KS/2013:849, KS/2013:850, KS/2013:851,
KS/2013:852, KS/2013:853, KS/2013:854, KS/2014:721,
KS/2014:722, KS/2014:723, KS/2014:724, KS/2014:725,
KS/2014:726, KS/2014:727, KS/2014:728, KS/2014:729,
KS/2014:730, KS/2014:731, KS/2014:732, KS/2014:733,
KS/2014:734, KS/2014:735, KS/2014:736, KS/2014:737,
KS/2014:738, KS/2014:739, KS/2014:740, KS/2014:741,
KS/2014:742, KS/2014:743, KS/2014:744, KS/2014:745,
KS/2014:746, KS/2014:747, KS/2014:748, KS/2014:749,
KS/2014:750, KS/2014:751, KS/2014:752, KS/2014:753,
KS/2014:754, KS/2014:812, KS/2014:813, KS/2014:819
och KS/2014:820.
Färdtjänst
Delegationsbeslut enligt förteckning 2014-06-13
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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LVS/2014:3

§ 216
Information: Anmälan om kränkande behandling
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. Enligt
skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande.
De kommunala skolorna har, sedan utskottet för lärandes sammanträde den 12 maj
och fram till den 2 juni, rapporterat in 11 anmälningar om incidenter. Dessa fördelas
enligt följande per skola:
•
•
•

Henåns skola år 4-6: 7 anmälningar
Henåns skola år 7-9: 3 anmälningar
Ängås skola år 7-9: 1 anmälningar

Diskussion förs kring artikeln i Bohusläningen förra veckan, som handlade om antal
anmälningar, eventuell koppling till genomförd neddragning av elevassistenter osv.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att anmälningarna avser både
större och mindre incidenter där en del av anmälningarna som har upprättats, avser
händelser utan medvetet uppsåt.
Vissa anmälningar avser också en och samma händelse, där rapporter upprättats för
varje enskild elev, vilket ger en bild av flera fall av kränkningar än som har inträffat.
Det finns anmälningar där en och samma elev finns med vid upprepade tillfällen.
Anmälningarna och rapporterna om kränkande behandling tas på allvar och åtgärder
vidtas. Skolorna har anmälningsskyldighet.
Det finns ingen tydlig koppling till neddragningen av antalet elevassistenter.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 217
Anmälan om inkomna skrivelser
Protokoll styrelsemöte Soltak AB 2014-04-11
Soltak AB
(KS/2014:452)
Uttalande från Riksföreningen Våra Gårdar, Stockholm maj 2014
Våra Gårdar
(Handl.nr 2014:5948)
Protokoll 2014-05-26, Inspektion enligt 19 kap 17§ Föräldrabalken och 20§
Förmynderskapsförordningen
Länsstyrelsen
(KS/2014:799)
Internt
Sammanträdesprotokoll 2014-05-15 § 127, Information om gemensam
oljesaneringsplan för Orusts, Tjörns och Stenungssunds kommuner.
Miljö och Byggnadsnämnden
(KS/2014:670)
Sammanträdesprotokoll 2014-05-15 § 124, Ekonomirapport för 2014,
delårsberättelse och prognos 2, för miljö och byggnadsnämndens verksamhet.
Miljö och Byggnadsnämnden
(KS/2014:290)
_________
Anmälan läggs till handlingarna
_________

