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Orust kommun

Kommunstyrelsen

Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef § 80-81, 83-127
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Börje Olsson, kanslichef
Ulrika Swedenborg, lex-samordnare § 80
Agneta Lindwall, ekonomichef § 82-83
Elisabet Persson, ekonom § 82-83
Alice Österman, ekonom § 82-83
Lars Lindgren, chef affärsdrivande verksamhet § 84
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 92
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Bengt Torstensson, ej tjänstgörande ersättare
Catarina Mellberg, ej tjänstgörande ersättare § 80-91
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare § 92-112
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Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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2013-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
Obe
M
C
C
Mp

o Hans Stevander
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Michael Relfsson
o Els-Marie Ragnar
o Martin Göransson
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
Obe
M
Kd
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Bengt Torstensson
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Anders Wingård
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson

Omröstningsprotokoll
Ks § 112
ja nej
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

Summa

7

6

avst

ja

Ks §
nej

avst

Ks §
Ja nej

avst

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:563

§ 80
Information om ärendehanteringssystemet LEX
Ansvarig tillika samordnare och systemadministratör för kommunens
ärendehanteringssystem LEX informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:527
§ 81
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2012 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Föreligger Stiftelsen Orustbostäders upprättade förslag till årsredovisning för år 2012.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2012.
Sven Olsson avstår från att delta i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:623
§ 82
Kommunens årsredovisning för år 2012
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2012.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för år 2012.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens utskott
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2013:509
§ 83
Prognos per februari och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns dokument rubricerade Sammanställning samtliga
förvaltningsområden, daterat 2013-03-15 och Prognos 2013 per februari (Prognos 1).
Ekonomienheten presenterar materialet på sammanträdet.
Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta att ge kommunchef i uppdrag att
fakturera NCC för hittills uppkomna merkostnader för Henåns skola, och
kommunstyrelsen besluta att utifrån redovisningen ge nämnd och utskott i uppdrag
att redovisa åtgärder till arbetsutskottet och kommunstyrelsen för att få budget i
balans 2013, samt kommunfullmäktige besluta att godkänna Prognos per februari och
redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis
uppföljning gentemot budget 2013.
Arbetsutskottet beslutar
att ge kommunchef i uppdrag att fakturera NCC för hittills uppkomna merkostnader
för Henåns skola.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån redovisningen ge nämnd och utskott i uppdrag att redovisa åtgärder till
arbetsutskottet och kommunstyrelsen för att få budget i balans 2013.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos per februari och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Lars-Åke Gustavsson föreslår i ett tilläggsyrkande till utskottets förslag
kommunstyrelsen besluta att uppmana utskottet för omsorg att högprioritera sin
redovisning av åtgärder för att snarast komma tillrätta med underskottet.
Bo Andersson yrkar bifall till Lars- Åke Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån redovisningen ge nämnd och utskott i uppdrag att redovisa åtgärder till
arbetsutskottet och kommunstyrelsen för att få budget i balans 2013, samt
att uppmana utskottet för omsorg att högprioritera sin redovisning av åtgärder för att
snarast komma tillrätta med underskottet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos per februari och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2013:468
§ 84
Investering - Mindre panna för sommardrift Ellös fjärrvärmeverk
Med en mindre fliseldad panna kan anläggningen i Ellös eldas med förnyelsebar
energi sommartid i stället för som nu med fossilt bränsle. Åtgärden beräknas förbättra
verksamhetens nettoresultat med omkring 0,8 - 1 miljon per år.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Mindre panna för sommardrift Ellös
fjärrvärmeverk till ett belopp av 8 500 tkr, medel till ändamålet finansieras genom
långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen deltar inte i beslutet.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
utskottet för samhällsutveckling med motiveringen att fler alternativ bör utredas,
exempelvis; förändrade taxor, förändrad driftsform, anslutning av fler abonnenter,
solceller, bergvärme och ackumulatortankar.
Claes Nordevik och Lotta Husberg yrkar bifall till Hans Stevanders förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utskottet för samhällsutveckling med motiveringen att fler
alternativ bör utredas, exempelvis; förändrade taxor, förändrad driftsform, anslutning
av fler abonnenter, solceller, bergvärme och ackumulatortankar.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:310
§ 85
Antagande av reglemente för framtidsgruppen samt ändring i
kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 95 att uppdra till kommunstyrelsen att
bereda frågan om visionsgrupp, som en enda beredning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 216 att ersätta de tre nuvarande
beredningarna för kommunfullmäktige med en framtidsgrupp bestående av 9
ledamöter och 5 ersättare, och att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-31,
och att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras
vid kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare, och att arvodesberedningen får i uppdrag att se över
de fastställda arvodena för de förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder,
samt att de nuvarande beredningarnas uppdrag avslutas 2012-12-31.
Som underlag finns ett förslag från kommunstyrelseförvaltningen till rubricerat
reglemente, daterat 2013-03-13 samt förslag till ändrad skrivelse av § 38 i
kommunfullmäktiges arbetsordning daterat 2013-02-11. Ändringen är föranledd av att
de fasta beredningarna inte längre finns och att framtidsgruppens regelverk regleras i
det egna reglementet. Kvar i paragrafen är regler kring tillfälliga beredningar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för framtidsgruppen daterat 2013-03-13, samt
att ändra § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslag daterat 2013-02-11.
Veronica Almroth avstår från att delta i beslutet.
__________
Veronica Almroth föreslår följande förändring av första meningen i § 7 i reglemente
för framtidsgruppen; ”Framtidsgruppen väljs av fullmäktige och består av 1 ledamot
från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige samt 1 ersättare från varje
parti som är representerat i kommunfullmäktige”.
Hans Stevander föreslår i ett tilläggsyrkande till utskottets förslag kommunstyrelsen
besluta att uppdra till ordföranden att föreslå en inkallelseordning samt att meningen;
”I undantagsfall får kallelsen med dagordning överlämnas på annat sätt” i § 13 i
reglemente för framtidsgruppen tas bort.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Ordföranden ställer utskottets förslag mot Veronica Almroths förslag och finner
utskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer Hans Stevanders förslag mot utskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Hans Stevanders förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till ordföranden att föreslå en inkallelseordning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för framtidsgruppen daterat 2013-03-13, med ändringen att
meningen; ”I undantagsfall får kallelsen med dagordning överlämnas på annat sätt” i §
13 i tas bort, samt
att ändra § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslag daterat 2013-02-11.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:485
§ 86
Mindre investering 2013 - Brandvägg (IT)
Förslag till investering:
Inköp av brandvägg (IT) som skydd mot nya och förändrade hotbilder avseende olika
verksamhetssystem – 209 tkr
Verksamhet 812xx (verksamheten för IT)
Förslag föreligger till reinvestering, som inte finns med i beslutad investeringsram
2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-12 samt investeringsblankett med bilagor daterad 2013-01-16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel till ändamålet anvisas genom långsiktig
upplåning, samt
att kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet kompenseras för tillkommande
kapitalkostnader.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel till ändamålet anvisas genom långsiktig
upplåning, samt
att kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet kompenseras för tillkommande
kapitalkostnader.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2597
§ 87
Motion om användande av återbetalade AFA-pengar i Orust kommun
Bengt Torstensson, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-10-16,
kommunfullmäktige besluta att återbetalningen av de så kallade AFA-pengarna skall
fördelas enligt i motionen föreslagen fördelning.
Som underlag i ärendet finns skrivelse daterad 2013-01-15 från förvaltningsområde
samhällsutveckling och skrivelse daterad 2012-12-18 från ekonomienheten.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-15, anse motionen besvarad.
Hans Stevander yrkar bifall till motionen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet till fördel för eget
förslag.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-15, anse motionen besvarad.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Arbetsutskottet
KS/2012:1927
§ 88
Motion om ändring i renhållningsordningen och renhållningstaxan
Bengt Olsson, Orustpartiet, förslår i motion inkommen 2012-06-28
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att se över
renhållningsordningen respektive renhållningstaxan.
Som underlag i ärendet finns yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden i beslut
2012-12-06 § 305 efter att kommunstyrelsen 2012-10-31 § 274 remitterat ärendet för
yttrande samt skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2012-10-01.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-01 anse motionen besvarad.
_________
Johan Stein föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet till arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen bifaller Johan Steins förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2280
§ 89
Motion om temporär stängning av Henåns skola
Veronica Almroth, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i motion 2012-08-21
Kommunfullmäktige besluta att temporärt och omgående stänga Henåns skola i
avvaktan på att skolmiljön löses för barn och personal medan saneringsarbetet
slutförs, samt att kommunens verksamhetsinformation blir transparent och öppen.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till utskottet för
lärande och utskottet för omsorg, med syftet och direktivet att beskriva de nu
vidtagna åtgärderna och återkomma med förslag till beslut.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att med anledning av att skolans ledning redan vidtagit åtgärder, anse motionen vara
besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av att skolans ledning redan vidtagit åtgärder, anse motionen vara
besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:525
§ 90
Redovisning av motioner
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 28 att kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars
beredning ej kunnat slutföras.
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen rubricerad som
Redovisning av motioner daterad 2013-03-20.
Inlämnad/
Diarienummer
2011-04-01/
2011:499
2011-06-15/
2011:1014
2011-10-13/
2011:1646
2011-11-11/
2011:1786
2011-11-11/
2011:1787

2012-03-14/
2012:535

Ärende

Remitterad till/status

Motion - Tydligare
kommunala protokoll
Motion om att utreda
möjligheten att anlägga en
isklättervägg på Orust
Motion om följekort –
förslag på arbetsredskap i
kommunens
administration
Motion om tillgänglighet
och öppenhet på
kommunens hemsida
Motion att sända
kommunfullmäktiges
sammanträden i
webbradio och/eller
webbtv

Under utredning på staben

2012-03-22/
2012:1068
2012-05-16/
2012:1687

Motion om att upprätta en
plan för att bekämpa
barnfattigdomen
Motion om införande av
kulturskola på Orust
Motion om upprättande av
utomhusgym för seniorer

2012-06-28/
2012:1914

Motion om att digitalisera
handlingar till utskott och

Återremiss KS 2011-11-30 § 251 till KSUS /
Under utredning
Under utredning på staben

Under utredning på staben
Under utredning på staben /
Utredning kring kostnader och metod påbörjad
parallellt med att motionen inkom. Här förväntas
ett skarpt förslag under våren då förvaltningen
tidigare fått uppdraget att bevaka frågan
Remiss till KSUO (besvarad), KSUL (besvarad),
KSUS / Under utredning
Remiss till KSUS (besvarad), KSUL / Behandlad
2013-03-25 § 31, ärende på KS 2013-04-10
Återremiss KF 2012-12-13 § 203 till
folkhälsorådet / Under utredning och
komplettering av folkhälsosamordnare, beräknas
vara klar under april 2013
Under utredning på medborgarservice

Orust kommun

Kommunstyrelsen

2012-09-11/
2012:2280
2012-09-19/
2012:2444
2012-12-29/
2013:14
2013-02-05/
2013:364
2013-03-01/
2013:416

nämnder
Motion om temporär
stängning av Henåns skola
Motion om samtalstonen i
politiken
Motion – Inrättande av en
nämnd för
myndighetsutövning
Motion om utökning av
pendelparkeringar i Varekil
och Henån.
Motion om hjärtstartare
inom Orust kommun
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Remiss till KSUL / Behandlad 2013-03-25 § 33,
ärende på KS 2013-04-10
Remiss till kanslichef
Remiss till KSUL (Besvarad), KSUO
Remiss till KSUS / Under utredning.
Remiss till folkhälsorådet
/ Under utredning av
folkhälsosamordnare/räddningschef, beräknas
vara klar under april 2013

Förkortningar:
KF (kommunfullmäktige
KS (kommunstyrelsen)
KSUS (kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling)
KSUO (kommunstyrelsens utskott för omsorg)
KSUL (kommunstyrelsens utskott för lärande)
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:532
§ 91
Redovisning av medborgarförslag
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 37 att kommunstyrelsen skall
informera kommunfullmäktige om de ärenden (medborgarförslag) som inte avgjorts
inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige.
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen rubricerad
Redovisning av medborgarförslag daterad 2013-03-21.
Inlämnad/
Diarienummer
2012-01-04/
2012:34
2012-01-16/
2012:65

Ärende

Remitterad till/status

Medborgarförslag om hjälp
med karbad
Medborgarförslag om
inrättande av parkförvaltning

Remiss till KSUO / Remiss 2012-03-26 ej
flödad, ny remiss 2013-03-26
Återremiss KSUS 2012-08-22 § 120 till
förvaltningsområde samhällsutveckling /
Under utredning

Förkortningar:
KSUO: (kommunstyrelsens utskott för omsorg)
KSUS: (kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling)
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av medborgarförslag till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:1068
§ 92
Motion om införande av kulturskola
Veronica Almroth, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i motion 2012-03-21
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att omarbeta nuvarande
musikskola till kulturskola innefattande ekonomisk kalkyl och tidsplan, att
kulturskolan ska ligga under utskottet för lärande för underlättande av samverkan
med förskola, skola och fritidshem, att fritidsgårdarna läggs under utskottet för
lärande, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att
införa samlad skoldag på kommunens fyra grundskolor.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till utskottet för
lärande och utskottet för samhällsutveckling, med syftet och direktivet att ge
kostnadsöverslag för genomförande av förslaget, avge yttrande över förslaget i övrigt
samt återkomma med förslag till beslut. Remissinstanserna uppmanas samråda med
varandra.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-05-23 § 80 att avstå från att lämna
yttrande då yttrandet från utskottet för lärande bör vara avgörande som underlag för
beslut i inkommen motion.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Kulturskola
innebär en verksamhet med fem olika områden på särskild nivå. Ärendet om införande av en kulturskola eller att omarbeta nuvarande musikskola till kulturskola,
är en övergripande organisatorisk fråga som bör hanteras av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Skolchef Helena H.Kronberg informerar om Samlad skoldag har införts i en lightvariant vid kommunens fyra grundskolor. I konceptet finns redan idag kultur med i
det dagliga arbetet, genom projektet ”Skapande Skola”.
Utskottet för lärande beslutar
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för hantering, med hänvisning att
genomföra en utvärdering ur ett helhetsgrepp av nuvarande organisation samt
ekonomiska förutsättningar för ett omarbetande av musikskolan till kulturskola.
_________
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
utskottet för samhällsutveckling för utredning i samråd med utskottet för lärande.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:456
§ 93
Investering - Traktor
Verksamheten, kommunalarbetare VA, är en utförarorganisation som utför uppdrag
på beställningar från interna uppdragsgivare. Verksamheten har idag en gammal MBtraktor med ett begränsat användningsområde.
Behov finns att köpa en bättre begagnad traktor som kan användas till
verksamhetens olika uppdrag och därigenom minska behovet av inhyrda maskiner.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Traktor till ett belopp av 500 tkr, medel till
ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Traktor till ett belopp av 500 tkr, medel till
ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:457
§ 94
Investering - Vagn till traktor
Verksamheten utför mycket schaktjobb åt olika kommunala verksamheter,
företrädesvis inom VA-verksamheten. Idag köps transporttjänster av extern
entreprenör och det medför ofta att inhyrda lastbilar ibland står overksamma under
längre tider vid exempelvis vattenläckor. Med en egen vagn kopplad till traktor ökar
förutsättningen för en mer rationellare hantering av våra schaktarbeten samtidigt
som kostnaden minskar. Logistik och effektivitet kommer att förbättras då
väntetiden för inhyrda fordon på olika jobb helt eller delvis försvinner.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Vagn till traktor till ett belopp om 100 tkr,
medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Vagn till traktor till ett belopp om 100 tkr,
medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:458
§ 95
Investering - Skogskärra till traktor
Verksamheten utför mycket skogs- och röjningsarbete på kommunal skogsegendom.
Idag köps transporttjänster av extern entreprenör och det medför ofta att logistik
och effektivitet i arbetet inte blir den bästa. Med en egen skogsvagn kopplad till
traktor ökar förutsättningen för en mer rationellare hantering av våra skogsarbeten
samtidigt som kostnaden minskar. Logistik och effektivitet kommer att förbättras då
väntetiden av inhyrda fordon på olika jobb helt eller delvis försvinner.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Skogskärra till traktor till ett belopp om 150
tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Skogskärra till traktor till ett belopp om 150
tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:472
§ 96
Investering - Reinvestering hamnar
Behovet av att rusta kommunens hamnanläggningar är varierande mellan hamnarna.
Dock finns ett behov av att förbättra våra hamnanläggningar, både småbåts- och
gästhamnsanläggningarna. Bryggorna behöver förnyas och sanitetsanläggningar
behöver rustas upp och y-bommar behöver bytas. Verksamheten har gjort en
inventering i varje hamn och utifrån det tagit fram en åtgärdsplan för varje
hamnanläggning.
Reinvesteringsmedlen är ett årligt anslag och ej använda medel under året förs inte
över till nästkommande år.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Reinvestering hamnar till ett belopp om
1 500 tkr för 2013 och därefter ett årligt belopp om 1 000 tkr, medel till ändamålet
finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Reinvestering hamnar till ett belopp om 1
500 tkr för 2013, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:466
§ 97
Investering - Överföringsledning Fröjdendal och Malön
Malön har i dagsläget försörjning av kommunalt renvatten genom den
självfallsledningen som byggdes av Lysekils kommun i början av 50-talet, detta utgör
en risk på grund av gamla och allt för grova ledningar med hänsyn taget till
förbrukningen på ön.
Projektet innefattar dragning av två ledningar. En för renvatten och en för avlopp
som förläggs genom styrd borrning under Malöströmmar mellan Fröjdendal och
Malön, samt uppförande av en huvudpumpstation på Malön för avloppsvattnet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringslednings Fröjdendal och Malön
till ett belopp om 2 500 tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig
upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringslednings Fröjdendal och Malön
till ett belopp om 2 500 tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig
upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:467
§ 98
Investering - Överföringsledningar Vindön och Sundsandvik
Norra Vindön med tillhörande industrier har i dagsläget ej tillfredställande tillgång på
renvatten samt bristfälliga avloppslösningar.
Projektet innefattar två sjöledningar för renvatten och avlopp från Vindön och till
Sundsandvik, Uddevalla kommun, samt uppförande av huvudpumpstation för
avlopp, en lågreservoar och en tryckstegringsstation för renvattenförsörjningen på
Vindön.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringsledningar Vindön och
Sundsandvik till ett belopp av 3 850 tkr, medel till ändamålet finansieras genom
långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringsledningar Vindön och
Sundsandvik till ett belopp av 3 850 tkr, medel till ändamålet finansieras genom
långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp; Hans Stevander, Kerstin Gadde och
Lotta Husberg avstår från att delta i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
KS/2013:438
§ 99
Försäljning av lärarbostaden Katarinas väg 11, Henån 1:162
Orust kommun uppförde under 1960-talet denna byggnad som lärarbostad, på
Katarinas väg i Henån. Fastigheten är för närvarande obebodd.
Byggnaden behövs ej för kommunens egna verksamheter och kan därför säljas på
den öppna marknaden.
Förslagsvis läggs fastigheten ut till mäklare för försäljning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja före detta lärarbostaden Katarinas väg 11, Henån 1:163, på den öppna
marknaden, samt
att ge uppdraget att sköta försäljningen till en lokal mäklare.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja före detta lärarbostaden Katarinas väg 11, Henån 1:163, på den öppna
marknaden, samt
att ge uppdraget att sköta försäljningen till en upphandlad mäklare.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
KS/2011:240
§ 100
Medel till planläggning och exploatering av fastigheterna Bön 1:8 m.fl.
I området pågår idag detaljplaneläggning för verksamheter och bostäder
tillsammans med privata expolatörer som äger fastigheten Bön 1:8. I samband med
denna planläggning konstaterades att Orust kommun kunde få fram 12 egna tomter
för verksamheter på fastigheterna Bön 1: 9, Röra-Lunden 1:33 och 1:39. Planarbetet
har pågått sedan 2011.
Investering för utbyggnad av vatten och avloppsnät inom området görs i
skattepliktig VA-verksamhet.
Intäkter
Tomtförsäljning:
Kostnader
Planering:
Utredningar:
Markarbete:
Vägar:
GC-vägar:
Lantmäteri:
Netto tomtförsäljning
VA-anläggningar
VA-anslutningar kommun:
VA-anslutningar privata:
Utbyggnad VA kommun:
Utbyggnad VA exploatör:
Netto VA-anläggningar

tkr
5 000
-200
-300
-1 000
-700
-500
-100
2 200

12 tomter 1 850
66 tomter 9 900
-1 800
-4 000
5 950

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå kostnadsram om -2 800 tkr för planläggning och
utbyggnad av gator och gc-vägar på fastigheterna Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och
1:39, där intäkterna beräknas uppgå till 5 000 tkr och därmed ge ett överskott om
2 200 tkr, samt

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att till investeringsbudgeten anslå kostnadsram om -5 800 tkr för utbyggnad av
vatten och avlopp för fastigheterna Bön 1:8, Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och 1:39,
där intäkterna beräknas uppgå till 11 750 tkr och därmed ge ett överskott om 5 950
tkr.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå kostnadsram om -2 800 tkr för planläggning och
utbyggnad av gator och gc-vägar på fastigheterna Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och
1:39, där intäkterna beräknas uppgå till 5 000 tkr och därmed ge ett överskott om
2 200 tkr, samt
att till investeringsbudgeten anslå kostnadsram om -5 800 tkr för utbyggnad av
vatten och avlopp för fastigheterna Bön 1:8, Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och 1:39,
där intäkterna beräknas uppgå till 11 750 tkr och därmed ge ett överskott om 5 950
tkr.
att till ändamålen anvisa 8 600 tkr att finansieras genom långfristig upplåning.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
KS/2013:351
§ 101
Antagande av riktlinjer för alkoholservering
Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 1996-06-27 § 114.
I samband med den överflyttning av handläggningen till Tillståndsmyndigheten i
Göteborg som beslutades i kommunstyrelsen 2012-02-08 § 33 bör en översyn av
våra riktlinjer göras. En förenkling av handläggningen kvalitetssäkras genom att
anpassa våra riktlinjer till Göteborgs stads riktlinjer.
Nya riktlinjer, daterade 2013-03-01, utifrån gällande lagstiftning är framtagna av
kommunstyrelseförvaltningen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för alkoholservering enligt förslag daterad 2013-03-01, samt
att upphäva sitt beslut 1996-06-27 § 114.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för alkoholservering enligt förslag daterad 2013-03-01, samt
att upphäva sitt beslut 1996-06-27 § 114.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:411
§ 102
Ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
Personlig assistans är en insats enligt 9 § p 2 lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, eller enligt Socialförsäkringsbalken, SFB (tidigare LASS).
När det gäller beslut enligt LSS är kommunen beslutsfattare och när det gäller beslut
enligt SFB är Försäkringskassan beslutsfattare. I båda fallen kan den
assistansberättigade själv välja utförare av sin assistans. Enligt 9 § 2 LSS är
beslutet/insatsen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistans.
När det gäller personlig assistent enligt 9 § 2 LSS är det kommunen som fastställer
timbeloppet för den kommunala assistansersättningen. I lagens förarbete uttalas, att
med skäliga kostnader avses samma slags kostnader som i lagen om
assistansersättning, dvs. normala lönekostnader, vissa omkostnader och vissa
administrativa kostnader. Det belopp som regeringen varje år bestämmer såsom den
högsta ersättningen per assistanstimme med stöd av den lagen (lagen om
assistansersättning - nuvarande socialförsäkringsbalken) bör vara vägledande även i
frågan om det ekonomiska stödet från kommunen enligt denna punkt. I lagens
förarbete framgår även, att om den enskilde inte själv önskar ordna sin personliga
assistans är kommunen skyldig att i samråd med den enskilde anordna assistans i
kommunens egen regi eller genom uppdrag till kooperativ, företag eller annan, i
förekommande fall mot avgifter motsvarande vad den enskilde kan erhålla i
assistansersättning enligt den föreslagna lagen om assistansersättning (numera
socialförsäkringsbalken).
Den grundläggande principen, enligt Prop. 1992/93:159, är att rätten till bidraget
från kommunen följer samma villkor som rätten till biträde av personlig assistent.
Något schabloniserat belopp per timme – liknande Försäkringskassans
assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken – finns inte för LSS.
I förvaltningsområdets skrivelse 26 februari 2013 finns en redogörelse för bland
annat löne- och lönebikostnader avseende juridisk och fysisk person samt
redovisning och ersättning för verkställda timmar.
Ett företag som anordnar personlig assistans måste ha tillstånd av Socialstyrelsen för
att Orust kommun ska kunna betala ut ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Med arbetsgivarrollen följer en del skyldigheter. Skyldigheter finns till exempel att
göra skatteavdrag samt att betala in arbetsgivaravgifter och försäkringar. Kommunen
hänvisar till Skatteverket för information.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ersättningsnivå för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och att
ersättningsnivån överensstämmer med Försäkringskassans schablonbelopp, vilket
motsvarar 275 kronor per timma för år 2013
att ersättningsnivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans
enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fördelar sig till
att av den totala kostnaden 87 procent av schablonbeloppet avser löne- och
lönebikostnader, 5 procent avser omkostnader och 8 procent avser administrativa
kostnader
att ersättning betalas ut mot faktisk kostnad dock ej överstigande av kommunen
beslutade procentandelar och ersättningsnivåer
att besluter gäller tillsvidare
att Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Rutin vid verkställande av ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans
enligt 9 § 2 LSS daterad 13 februari 2013.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Rutin vid verkställande av ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans
enligt 9 § 2 LSS daterad 13 februari 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ersättningsnivå för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och att

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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ersättningsnivån överensstämmer med Försäkringskassans schablonbelopp, vilket
motsvarar 275 kronor per timma för år 2013
att ersättningsnivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans
enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fördelar sig till
att av den totala kostnaden 87 procent av schablonbeloppet avser löne- och
lönebikostnader, 5 procent avser omkostnader och 8 procent avser administrativa
kostnader
att ersättning betalas ut mot faktisk kostnad dock ej överstigande av kommunen
beslutade procentandelar och ersättningsnivåer
att besluten gäller tillsvidare
att Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsrätten
KS/2012:1567
§ 103
Yttrande angående laglighetsprövning av beslut om pendelparkering i
Svanesund.
(Förvaltningsrätten Mål nr 2340-13)
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-03-12.
Bengt Torstensson, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2011-06-12,
kommunfullmäktige besluta att möjliggöra en pendelparkering för biltrafikanter som
är trafiksäker i området samt att återrapportering snarast sker till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-29 § 116 att med hänvisning till skrivelse
daterad 2011-08-15 och med bifall till motionen att möjliggöra en pendelparkering
för biltrafikanter som är trafiksäker i området, samt att återrapportering snarast sker
till kommunfullmäktige.
Tidigare hade kommunfullmäktige 2011-05-26 § 70 beslutat att avslå en motion om
pendelparkering vid färjan i Svanesund.
I kommunfullmäktiges beslut 116/11 delgavs inget uttryckligt uppdrag men
kommunstyrelsen och dess utskott för samhällsutveckling verkställde därefter
beslutet genom dess beslut 2012-05-16 § 67 vari beslutades att ge verksamheten för
samhällsutveckling i uppdrag att utreda lämplig placering av pendelparkering vid
reningsverket i Svanesund samt att påbörja arbetet med iordningställandet under
sommaren 2012.
Noteras kan att möjligheten att erhålla regionalt bidrag för ändamålet gjorde att både
exakt lokalisering och utbyggnad därefter brådskade. I övrigt återkommer ärendet till
kommunfullmäktige för medelsanvisning i den del som det regionala bidraget inte
täcker.
En kommuninvånare överklagar därefter i skrivelse 2012-06-13 utskottet för
samhällsutvecklings beslut med hänvisning till att utskottets beslut strider mot
kommunfullmäktigebeslutet 2011-09-29 § 116.
Förvaltningsrätten har – ovetande om att överklagandet inkommit i laga tid till
kommunen – avvisat överklagandet, då det inkom för sent till Förvaltningsrätten.
Kammarrätten har därefter, efter överklagande och utredning av Förvaltningsrättens
avvisandebeslut, återförvisat ärendet för ny handläggning i Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten anmodar i skrivelse 2013-03-07 kommunen att svara i målet.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-15 § 192 att i tidigare yttrande anföra:

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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”Kommunfullmäktiges nu gällande beslut är inte preciserat i fråga om närmare
placering av pendelparkeringen. Det är heller knappast i första hand en
fullmäktigefråga att detaljerat bestämma plats för parkeringen.
Oaktat att skälet för avslag i det tidigare beslutet 2011-05-26 § 70 eventuellt har varit
att platsen ansågs olämplig så framgår det bara av det beslutet att motionen avslogs.
Utskottet för samhällsutveckling måste därmed ha haft ett visst utrymme för att
platsbestämma parkeringens placering. När uppdraget – i enlighet med i reglementet
beskrivna ansvarsområde – tillställdes utskottet efter kommunfullmäktiges
handläggning av den senare motionen.
Kommunfullmäktige har för övrigt i ett annat beslut 2011-12-15 § 165 uppdragit till
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för tillskapande av ställplats för husbilar på
markområdet ”gamla broparkeringen”, vilket område sammanfaller med den
eventuella av kommunfullmäktige i senaste beslutet tilltänkta platsen för
pendelparkering.
Med det ovan anförda kan konstateras att den klagande inte kunna åberopa någon
omständighet enligt Kommunallagen 10:8 vari det överklagade beslutet skulle kunna
ha tillkommit på felaktig grund och därmed avstyrka bifall till överklagandet.”
Kommunstyrelsen beslutar
att översända yttrande i enlighet med sitt beslut 2012-08-15 § 192 (ovan).
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp; Lotta Husberg, Kerstin Gadde och
Hans Stevander avstår från att delta i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:2626
§ 104
Medborgarförslag om busshållplatsers utformning och placering
Viktor Simensen lämnade 2012-10-25 in ett medborgarförslag med önskemål om att
kommunen ska ta kontakt med Västtrafik för att skapa säkra av- och
påstigningsplatser vid varje busshållplats. Varje busshållplats behöver också utrustas
med reflexer och påkörningsskydd. Önskemål finns också att få redogjort för
kommunens ansvar gällande busshållplatser i Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-15 § 186 att sända medborgarförslaget
vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Trafikverket ansvarar för länsvägarna inom Orust kommun.
När nya hållplatser eller hållplatser flyttas sker detta genom samarbete mellan
Västtrafik och berörd väghållare, i detta fall Trafikverket. Vid placeringen av
busshållplats/stolpe tas hänsyn till lämplig av- och påstigningsplats, gärna i
anslutning till mindre enskilda vägar. Ibland kan det vara svårt att hitta en lämplig
placering.
Väghållaren har ansvaret för hållplatsens utformning, åtgärder upp till marknivå, och
Västtrafik ansvarar för att utrusta hållplatsen med hållplatsstolpe och eventuellt
väderskydd, vilket placeras ut på hållplatser där det finns fler än 20 påstigande
resenärer per dag.
Handläggande tjänsteman på förvaltningsområde lärande har i samband med
införandet av skollinjer i kommunen, under hösten 2012, framfört till Västtrafik, att
en översyn av hållplatser utmed vägarna i kommunen vore önskvärd.
Kommunen har ansvaret för de tillgänglighetsanpassade bussterminalerna i Henån
och Varekil.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-02-20, avslå medborgarförslaget.
_________
Sven Olsson föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet till utskottet för
lärande för yttrande.
Kommunstyrelsen bifaller Sven Olssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Medborgarservice
KS/2013:486
§ 105
Mindre investering 2013 - PDF-modul till LEX ärendehanteringssystem
Förslag till investering:
Inköp PDF-modul till ärendehanteringssystemet LEX – 95 tkr
Verksamhet 812xx (verksamheten för IT)
Förslag föreligger till reinvestering, som inte finns med i beslutad investeringsram
2013. Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse daterad 2013-03-12 samt
investeringsblankett med bilagor daterad 2013-01-16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel till ändamålet anvisas ur
kommunstyrelsens medel till förfogande.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel till ändamålet anvisas ur
kommunstyrelsens medel till förfogande.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:394
§ 106
Mindre investering 2013 - projektorer till skolan
Förslag till investering:
Inköp av 33 st projektorer till skolan – 110 tkr
Verksamhet 42200 Undervisning
Förslag föreligger till nyinvestering, som finns med i beslutad investeringsram 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-12 samt investeringsblankett med bilagor daterad 2013-01-16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde lärande kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde lärande kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:382
§ 107
Mindre investering 2013- Cyklar till förskolan
Förslag till investering:
Inköp av cyklar till förskolan – 400 tkr
Verksamhet 40100 Förskola
Förslag föreligger till reinvestering, som finns med i beslutad investeringsram 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:385
§ 108
Mindre investering 2013 - Inventarier i ljuddämpande syfte till förskolans
inomhusmiljö
Förslag till investering:
Inköp av inventarier som bord, stolar i ljuddämpande syfte till förskolans
inomhusmiljö – 650 tkr
Verksamhet 40100 Förskola
Förslag föreligger till nyinvestering, som finns med i beslutad investeringsram 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde lärande kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde lärande kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:387
§ 109
Mindre investering 2013 - Inventarier till nytt gruppboende Kaprifolvägen
Svanesund
Inköp inventarier till nytt gruppboende Kaprifolvägen Svanesund – 525 tkr.
Verksamhet 51201 Gruppboende Kaprifolvägen Svanesund.
Förslag föreligger till nyinvestering, som ligger inom beslutad investeringsram 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde omsorg kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde omsorg kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:386
§ 110
Mindre investering 2013 - Lekredskap utomhusmiljö
Inköp av lekredskap utomhusmiljö som t.ex. gungor och klätterställningar – 875 tkr
Verksamhet 40100 Förskola
Förslag föreligger till reinvestering, som finns med i beslutad investeringsram 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:484
§ 111
Mindre investering 2013 - Surfplattor till förskolan
Förslag till investering:
Inköp av 30 st surfplattor (iPads) till förskolan (en till varje avdelning) – 110 tkr
Verksamhet 40100 Förskola
Förslag föreligger till nyinvestering, som finns med i beslutad investeringsram 2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-12 samt investeringsblankett med bilagor daterad 2013-01-16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde lärande kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214, 2012-12-27, samt
att Förvaltningsområde lärande kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2011:49
§ 112
Anslag för genomförande av 2 st situationsplaner avseende ny idrottshall samt
konstgräsplan, Svanesund
Utskottet har i beslut 2012-04-25 § 58 gett verksamheten för samhällsutveckling i
uppdrag att ta fram förslag till placering av ny idrottshall i Svanesund.
Uppdraget kommer att bestå av att det görs en studie att utöka byggbar mark för
industriändamål, vilket innebär omlokalisering av fotbollsplaner som drivs av
Myckleby IK, samt lokalisering av tänkt idrottshall.
Situationsplanerna kommer att ligga till grund för en förändring av detaljplanen för
området.
För att genomföra denna studie äskas anslag om 170 000 kronor.
Bo Andersson och Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel för genomförande av 2 st. situationsplaner avseende ny idrottshall
samt konstgräsplan, Svanesund, om 170, samt
att medel tas ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
i enlighet med Bo Anderssons och Bengt Johanssons förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot den del av beslutet som
rör situationsplan för ny idrottshall.
_________
Veronica Almroth, Hans Stevander, Lotta Husberg och Kerstin Gadde yrkar avslag
på utskottets förslag.
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”
”Den som röstar för Veronica Almroths m.fl. förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel för genomförande av 2 st. situationsplaner avseende ny idrottshall
samt konstgräsplan, Svanesund, om 170, samt
att medel tas ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp; Hans Stevander, Lotta Husberg och
Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp; Veronica Almroth och Claes Nordevik
reserverar sig mot beslutet i följande skriftliga reservation: ”FP reserverar sig mot
beslutet med anledning av kommunens dåliga ekonomi. Vi ser att behovet av
idrottshall är stort men vi måste först få ordning på kommunens ekonomi för att
kunna skapa utrymme för ytterliggare stora investeringar i kommunen.”
___________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2012:1861
§ 113
Anslag för genomförande av upphandlingsunderlag för
Familjecentral/Familjens hus
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-10 § 251 att uppdra åt Utskottet för
samhällsutveckling att utreda frågan om en om- och tillbyggnad av ”polishuset” i
Henån i syfte att inrymma ett Familjens hus samt att återkomma skyndsamt med en
tidsplan och en kostnadskalkyl för om- och tillbyggnaden till Utskottet för omsorg.
Utskottet för samhällsutveckling har i beslut från 2012-11-07 § 190 gett
verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram kostnadskalkyl för omoch tillbyggnad av ”polishuset” för att inrymma Familjecentral/Familjens hus.
För att kunna göra en tidplan för arbetet samt meddela en kostnad så bör man först
göra klart hur Familjecentralen skall se ut. Detta görs genom att ta fram
förfrågningsunderlag samt gå ut på marknaden för att ta in anbud.
Innan projektering kan påbörjas måste en planändring av området ske. Tänkt
byggnadsområde utgörs av prickad mark.
För att ta fram förfrågningsunderlag samt ta in anbud så äskas ett anslag om 375 000
kronor.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel för genomförande av upphandlingsunderlag för
Familjecentral/Familjens hus om 375 tkr, samt
att medel tas ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
_________
Johan Stein och Lotta Husberg yrkar bifall till utskottets förslag.
Veronica Almroth yrkar avslag på utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel för genomförande av upphandlingsunderlag för
Familjecentral/Familjens hus om 375 tkr, samt
att medel tas ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:313
§ 114
Godkännande av verksamhetsplan 2013 - Energi- och klimatrådgivning för Orust
kommun i samarbete med Stenungsund och Tjörn
Energi- och klimatrådgivningen riktar sig mot hushåll, företag och organisationer
och ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering.
Sedan tidigare samordnar Stenungsunds, Tjörns och Orust kommuner energi- och
klimatrådgivningen. Varje kommun måste dock besluta om att godkänna och
verkställa verksamhetsplanen enligt Energimyndighetens föreskrifter från 2010.
Ett förslag till Verksamhetsplan 2013 – Energi- och klimatrådgivning för Orust
kommun i samarbete med Stenungsund och Tjörn har tagits fram. Till grund för
verksamhetsplanen ligger Energimyndighetens mall. I verksamhetsplanen prioriteras
framförallt energieffektivisering
Huvudmålet är att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och
minska energianvändningens klimatpåverkan hos hushåll, företag och organisationer.
En preliminär aktivitetstabell ingår i verksamhetsplanen. Telefonrådgivning till
allmänheten, företag och organisationer är en fortsatt viktig del i arbetet kring
energieffektivisering.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-02-15 § 45 att bordlägga ärendet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Verksamhetsplan 2013 – Energi- och klimatrådgivning för Orust
kommun i samarbete med Stenungsund och Tjörn.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Verksamhetsplan 2013 – Energi- och klimatrådgivning för Orust
kommun i samarbete med Stenungsund och Tjörn.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:358
§ 115
Fastställande av kostnad per ny byggrätt i Lervikshamnen
Detaljplanen har två syften, dels att ge planstöd till hamnens nuvarande utformning,
dels att skapa förutsättningar för en förtätning med ytterligare ca 25 sjönära förråd.
Begärd detaljplan berör befintlig detaljplan för Lervikshamnen (laga kraft 2004-0317). Orust kommun äger underliggande fastighet Mollösund 5:398.
Under 2006 påbörjade kommunen en ändring av gällande detaljplan med
ovanstående syfte. i samband med beslut om samråd framförde kommunen krav på
att samfälligheten skulle ersätta kommunen med 60 000 kronor per ny byggrätt.
Föreningen ansåg kostnaden för hög och planarbetet avbröts.
Endast medlemmar i Lerviks samfällighetsförening med båtplats och fastighet inom
Orust kommun ges möjlighet till nyttjanderätt av sjöbod. Sjöboden får endast
utnyttjas som komplementbyggnad till befintlig fastighet, vilket regleras i ett
nyttjanderättsavtal mellan samfälligheten och nyttjanderättsägaren.
Det är många sökanden till sjöbodsplats. Föreningen accepterar att ersätta
kommunen med 60 000 kronor per byggrätt (med reservation att utbetalning sker
när respektive byggrätt tas i anspråk). Inga omständigheter i övrigt har framkommit
som hindrar vidare planläggning. Detaljplanen bedöms därmed kunna färdigställas.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-12-12 § 104 att återremittera
ärendet för klarläggande av hur gällande detaljplan har efterföljts.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för begärda
åtgärder inom fastigheten Mollösund 5:398 samt
att detaljplanen avses kunna antas 3:e kvartalet 2014.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med utgångspunkt från kommunens gällande arrendeavgifter, antagna 2012-05-31
§ 89, ska ersättning till kommunen vara 75 000 kronor per ny byggrätt, vilket ska
regleras i avtal.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Lisbeth Arff, Hans Stevander och Kerstin Gadde föreslår kommunstyrelsen besluta
att återremittera ärendet till utskottet för samhällsutveckling för att utreda
nytillkomna omständigheter; är sjöbodarna knutna till en fastighet?
Sven Olsson yrkar bifall till förslaget om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utskottet för samhällsutveckling för att utreda
nytillkomna omständigheter; är sjöbodarna knutna till en fastighet?
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:82
§ 116
Internkontroll inom Förvaltningsområde omsorg gällande redovisning
avvikelser bristande IT-säkerhet 2012
Enligt riktlinjer för avvikelsehantering gällande bristande IT-säkerhet ska
systemansvarig redovisa till utskottet för omsorg en gång/år vilka avvikelser gällande
IT-säkerhet som skett under det gångna året.
Under 2012 har det inte, enligt förvaltningsområdets skrivelse 8 februari 2013,
inkommit några avvikelserapporter till systemansvarig.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna internkontroll inom Förvaltningsområde omsorg gällande redovisning
avvikelser bristande IT-säkerhet 2012 enligt skrivelse 8 januari 2013.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna internkontroll inom Förvaltningsområde omsorg gällande redovisning
avvikelser bristande IT-säkerhet 2012 enligt skrivelse 8 januari 2013.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50

2013-04-10

Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:82
§ 117
Internkontroll inom Förvaltningsområde omsorg gällande redogörelse av
inventering andel personal med adekvat utbildning inom vård och omsorg och
handikappomsorgen
Enligt Internkontrollplanen skall verksamheten årligen genomföra en inventering av
andelen personal med adekvat utbildning inom Vård och omsorg och
Handikappomsorgen. Inventeringen utgör, enligt förvaltningsområdets skrivelse 8
februari 2013, ett underlag för kompetensutvecklingsplanering och är även en del av
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9)
Förvaltningsområdet Omsorg genomförde under januari 2013 en enkätundersökning
som riktade sig till samtliga medarbetare inom Vård och omsorg och
Handikappomsorgen.
Totalt har de båda verksamheterna 457 anställda varav 413 är tillsvidareanställda och
44 anställningar som är tidsbegränsade med månadslön. ( biståndsbedömare,
legitimerad personal, städenheten, timanställda och enhetschefer ingick ej i
undersökningen)
369 personer besvarade enkäten och av dessa saknade 31 personer adekvat
utbildning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördelningen av antal personer / utbildningar:
Tvåårig vårdlinje: 34 personer
Social servicelinje: 21 personer
Treårig omvårdnadslinje: 70 personer
Vård- och omsorgsprogrammet: 168 personer
Kvalificerade yrkesutbildningar inom verksamhetsområdet: 3 personer
Påbyggnadsutbildning inom verksamhetsområdet: 26 personer
Yrkeshögskoleutbildningar inom verksamhetsområdet: 1 person
Högskoleutbildning minst 60 poäng: 9 personer
Barn och fritidsprogrammet( gäller enbart handikappomsorgen) : 6 personer
Annan utbildning (avser personal som saknar adekvat utbildning): 31 personer
Kommentarer
Flest antal personer med "Påbyggnadsutbildning" finns inom Handikappomsorgen.
Orsaken till detta är att det tidigare fanns en utbildning "Grund och
påbyggnadsutbildning för vård av utvecklingsstörda" som var en yrkesutbildning för
personal inom funktionshinder området. Utbildning bedrevs av Landstingets
vårdskolor.
Utbildningarna Social servicelinje och Vårdlinjen finns företrädesvis inom
äldreomsorgen och där är det även störst antal personer som saknar adekvat
utbildning.
______________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs internkontroll gällande redogörelsen av
antalet personal med adekvat utbildning inom vård och omsorg och
handikappomsorgen enligt skrivelse 8 mars 2013.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs internkontroll gällande redogörelsen av
antalet personal med adekvat utbildning inom vård och omsorg och
handikappomsorgen enligt skrivelse 8 mars 2013.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:462
§ 118
Riktlinjer för läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och sjukvården
Varje kommun skall enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) erbjuda god
och säker hälso- och sjukvård.
En god kvalitet i läkemedelshanteringen är av central betydelse för
patientsäkerheten, och fel vid ordination, iordningställande och administrering av
läkemedel kan medföra både allvarliga vårdskador och onödiga kostnader.
Rutinerna är övergripande och ger direktiv till en säker och ändamålsenlig
läkemedelshantering inom förvaltningen, och skall kompletteras med lokal
läkemedelsinstruktion och kvalitetsuppföljning inom varje sjuksköterskas
ansvarsområde.
Målsättningen med läkemedelshanteringen är säkra och rationella rutiner i alla led,
allt ifrån ordination, leverans, förvaring, iordningställande, överlämnade/intag och
uppföljning.
Riktlinjerna är, enligt förvaltningsområdets skrivelse 11 mars 2013, framtagna av
nätverket för medicinska ansvariga sjuksköterskor (MAS) i Fyrbodals kommunerna
samt Lilla Edet.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och
sjukvården i Orust kommun enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 11 mars
2013.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Lotta Husberg yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och
sjukvården i Orust kommun enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 11 mars
2013.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2011:181
§ 119
Upphävande av riktlinjer för boendestödet/daglig sysselsättning
I samband med att detaljbudget 2013 antogs fick Handikappomsorgen i uppdrag att
lämna förslag på sparåtgärder motsvarande kostnader på ca tre miljoner kronor i
befintlig verksamhet för att inrymma denna i tilldelad budgetram.
Förvaltningsområdeschef har beslutat, att boendestödet upphör som egen
verksamhet inom Handikappomsorgen från och med april 2013 och att målgruppen
personer med psykisk funktionsnedsättning får sitt bistånd via
hemtjänstorganisationen i form av hemtjänst respektive motiverande stöd. Mot
denna bakgrund föreslås upphävande av riktlinjer för boendestöd/daglig
sysselsättning, som beslutades i Utskottet för Omsorg 2012-02-08 § 39 ärende KS
2011:181.
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 11 mars 2013 kommer strategin för
verksamheten daglig sysselsättning att förändras och i samband med det kommer det
att upprättas nya riktlinjer för daglig sysselsättning.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva riktlinjer för boendestöd/daglig sysselsättning för målgruppen personer
med psykisk funktionsnedsättning enligt beslut 2012-02-08 § 39 (KS 2011:181).
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva riktlinjer för boendestöd/daglig sysselsättning för målgruppen personer
med psykisk funktionsnedsättning enligt beslut 2012-02-08 § 39 (KS 2011:181).
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:390
§ 120
Utskottet för omsorg - Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)
Regeringskansliets Socialdepartement har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 18
mars 2013, skickat ut remiss daterad 20 februari 2013 gällande delbetänkandet
Patientlag (SOU 2013:2) till 143 remissinsatser och Orust kommun är en av dem.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen och för andra
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Orust kommun har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet av Patientlag
(SOU 2013:2). Med anledning av den politiska beslutsordningen i Orust kommun
och det omfattande underlaget rörande remissen att sätta sig in i anser Utskottet för
omsorg att det är för kort svarstid (31 maj 2013) och därför föreslår utskottet
Kommunstyrelsen att avstå från att svara på remissen.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 18 mars 2013 avstå att lämna svar
på remiss rörande delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 18 mars 2013 avstå att lämna svar
på remiss rörande delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde lärande
KS/2012:282
§ 121
Antagande av Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt särskilda riktlinjer för
familjehemsplacerade barn och unga
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Sociala omsorgsnämnden (SON) fattade
beslut 2005 om ett gemensamt yttrande om gemensamma riktlinjer för Västbus och
sedan 2005 har kommunerna och regionen i Västra Götaland gemensamma riktlinjer
"Västbus riktlinjer" kring samverkan när det gäller insatser för barn och unga med
sammansatt social och psykiatrisk problematik.
2012 fanns förslag på remiss om revidering av riktlinjerna för Västbus och även då
valde verksamheterna omsorg och lärande att avge ett gemensamt yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 § 118 att anta Västkoms och Västra
Götalandsregionens förslag om reviderade gemensamma riktlinjer för kommunerna
och regionen om samverkan avseende barn och ungdomar med sammansatt
psykisk/psykiatrisk och socialproblematikriktlinjer, Västbus riktlinjer för allsidig
elevutredning - skolnivå samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och
unga.
VästKoms styrelse beslutade (2012-12-18, § 28) att godkänna förslag till nya riktlinjer
och samtidigt rekommendera de fyra kommunalförbunden att i sin tur att göra det
samma.
Förvaltningsområdescheferna för omsorg och lärande föreslår i gemensam skrivelse
Kommunstyrelsen att anta Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt särskilda riktlinjer
för familjehemsplacerade barn och unga enligt Direktionen i Fyrbodals
kommunalförbunds beslut 2013-02-07 § 3.
Utskottet för lärande beslutade i ärendet 2013-03-25 § 28 i enlighet med utskottets
för omsorgs förslag till kommunstyrelsen.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Västbus reviderade riktlinjer 2012 som är gemensamma för kommunerna
och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik samt Västbus särskilda
riktlinjer för familjehemsplacerade barn och ungdomar enligt skrivelse 7 mars 2013.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta Västbus reviderade riktlinjer 2012 som är gemensamma för kommunerna
och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik samt Västbus särskilda
riktlinjer för familjehemsplacerade barn och ungdomar enligt skrivelse 7 mars 2013.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:224

§ 122
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens delegeringsordning
2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - mars 2013 - 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 3/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 3/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 3/2013.
Socialstyrelsens beslut 2013-02-08 Dnr.9.3.§-46961/2012 - Lex Sarah-anmälan enligt
14 kap. SoL gällande bristande omvårdnad vid äldreboende i Orust kommun
Socialstyrelsen avslutar ärendet - VOS 2012:18.
Ordförandebeslut 2013-03-19 - yrkande att Kammarrätten med ändring av sitt
intermistiska beslut beslutar att fastställa förvaltningsrättens beslut om avslag.
Ordförandebeslut 2013-03-01 - Verkställighet av beslut i form av köpt öppenvård
innefattande kvalificerat kontaktmannaskap.
Ordförandebeslut 2013-03-13 - Verkställighet av beslut i form av placering på
Länkhemmet Hvidehus.
Ordförandebeslut 2013-02-28 - KS 2013:370.
Ordförandebeslut 2013-02-28 - KS 2013:316.
Ordförandebeslut 2013-02-25 - KS 2013:257.
Ordförandebeslut 2013-02-25 - KS 2013:258.
Ordförandebeslut 2013-02-25 - KS 2012:2510.
Ordförandebeslut 2013-02-25 - KS 2012:2684.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
_______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 123
Anmälan om inkomna skrivelser
Förordnande av borgerlig vigselförrättare - Länsstyrelsen
Lars Petersen-Nilsson
(KS/2012:1725)
Förordnande av borgerlig vigselförrättare - Länsstyrelsen
Anders Wennergren
(KS/2012:2925)
Västtrafiks årsredovisning 2012 – Västtrafik AB
(KS/2013:537)
Budget 2013 – Utfall och prognos per februari månad för utskottet för omsorg
Utskottet för omsorgs beslut 2013-03-26 § 48
(KS/2013:569)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:23

§ 124
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegering
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-03-06, 2013-03-13, 2013-03-27
KSUO 2013-03-26 , KSUL 2013-03-25,
KSUS 2013-03-20

KS/2013:21 002

Administration
Serveringstillstånd- Delegationsbeslut enligt
lista 2013-04-04

KS/2013:24 702

Ekonomi
Delegationsbeslut 043 enligt förteckning
2013-04-04

KS/2013:23 002

Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning 2013-03-06
Personalärenden
Enligt löpnummer 272-374
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-04-04

KS/2013:35 002
KS/2013:22 023

KS/2013:23 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser/Gatu- och VA-verksamhet
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning
2013-03-28

KS/2013:23 002

Delegationsbeslut 261, 253, 282 enligt
förteckning 2013-04-04

KS/2013:23 002

Delegationsbeslut 340 enligt
förteckning 2013-04-04

KS/2013:23 002

Delegationsbeslut 260 enligt
förteckning 2013-04-04

KS/2013:23 002

Delegationsbeslut 346 enligt
förteckning 2013-04-04

KS/2013:23 002

Delegationsbeslut 269 enligt
förteckning 2013-04-04

KS/2013:23 002

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt diarienummer:
KS/2013:533, KS/2013:508, KS/2013:408
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2013:23 002

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:2423
§ 125
Christella Barnomsorgs ansökan om att få bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen tog under år 2009 emot en ansökan från
Christella barnomorg/ASAP Ritkonsult KB, om bidrag till pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Christella barnomsorg har bedrivit verksamhet i Uddevalla kommun från och med
den 1 juli 2007. I sin ansökan anger Christella barnomsorg att man har för avsikt att
starta pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet, familjedaghem/flerfamiljssystem
om intresse finns från invånarna på Orust.
Christella barnomsorg hade då och har idag för avsikt att anställa dagbarnvårdare
som också kan räkna in sitt eget barn i verksamheten, vilket.innebär att
dagbarnvårdaren inte startar eget företag utan är anställd och därmed behåller
tryggheten att till exempel. vara kvar i a-kassesystemet.
Företaget säger sig ha en god ekonomi och därmed inga problem med att investera i
den nya inriktningen. Christella barnomsorg skrev i ansökan 2009 att det är
”omöjligt att veta hur stort intresset är och hur många anställda det blir så är det inte
relevant att göra en budget för den totala verksamheten” och kommer att
återkomma med budget för personalkostnader och lokaler m.m.
Förvaltningen kontrollerade då ansökan inkom 2009 att inga betalningsanmärkningar
eller konkursfordringar var registrerade. Beräknad omsättning för 2008 var 2.5004.999 tkr. Som ansvarig ägare stod Charlotte Jonasson och Bo Sannholm som
kommanditdelägare.
Förvaltningen hade svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som företaget
skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet inskrivna
barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det framgick inte
heller hur företagets budget kommer att se ut.
Förvaltningschefen upprättade tjänsteskrivelse av 2009-11-27, med förslag om att
barn- och utbildningsnämnden skulle besluta att godkänna Christella barnomsorg för
att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun, under förutsättning att
budget redovisas för verksamheten, att verksamheten i Christella barnomsorg skall
vara öppen för alla samt att barn- och utbildningsförvaltningen skulle ges i uppdrag
att göra en tillsyn av de anställdas hem/verksamhetens lokaler och utemiljö inför
varje start av en ny pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2010-02-22, § 9, enligt förvaltningens förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Verksamheten för lärande har på nytt tagit emot en ansökan från Christella
Barnomsorg om godkännande och bidrag för att starta pedagogisk verksamhet i
Orust kommun, enligt samma ansökan och koncept som gjordes år 2009. Den nya
ansökan har inkommit på grund av att det aldrig blev aktuellt att starta pedagogisk
verksamhet med de personer som tidigare var intresserade. Verksamheten för
lärande föreslår att utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att
godkänna Christella Barnomsorg att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust
kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk verksamhet, att verksamheten i
Christella Barnomsorg ska vara öppen för alla samt att Verksamheten för Lärande
ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra verksamhetsbesök och tillsyn
av Christella Barnomsorgs verksamhet.
_________
Tf verksamhetschef gav 2012-10-15 information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare”
samt informerar om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd
om pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
Både Christella Barnomsorg och Ströms Slotts AB är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen
Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
Tvets förskola 7 lediga platser / 2 barn i kö
Varekils förskola enstaka ledig platser / ingen kö
Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
Henåns förskolor 8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och via facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde vid mötet den 15 oktober önskemål om att
ärendet skulle återremitteras för ett tydligare underlag, till exempel vilka krav
kommunen kan ställa osv, samt att det skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 139, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
ska återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-12-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag
gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och
riktlinjer och att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 – därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Christella Barnomsorg/ASAP
Ritkonsult KB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.
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Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16 § 8 att återremittera ärendet till utskottet för
lärande med motiveringen att; ge utskottet för lärande i uppdrag att utifrån den
allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild pedagogisk omsorg
säkerhetsställa att de nyetableringar som sker på Orust följer de intentioner och
riktlinjer som finns för pedagogisk omsorg, samt att ge utskottet för lärande i
uppdrag att utreda om Orust kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i
Orust kommuns regi, påverkar rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande gör bedömningen att det
inte går att tillföra mer i ärendet och, utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, göra bedömningen att det inte går att tillföra mer i ärendet och,
utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet
direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utskottet för lärande med motivering i enlighet med
kommunstyrelsen beslut 2013-01-16 § 8 (ovan).
________
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:2439
§ 126
Ströms Slott AB:s ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i
Orust kommun
Verksamheten för lärande har tagit emot en ansökan från Ströms Slott AB, om rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Ströms Slott AB har bedrivit barnomsorg i form av pedagogisk verksamhet sedan år
2009.. I sin ansökan anger Ströms Slott AB att man har för avsikt att starta pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem eller i
hemliknande lokaler och andra former av flexibla lösningar, utifrån brukarna och
deras behov.
Ströms Slott AB har för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in
sitt eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget
företag utan är anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel vara kvar i
a-kassesystemet. Magnus Olsson (VD i företaget) står som ägare, och har 10 års
erfarenhet som kommunal skolledare i olika befattningar med ansvar från framförallt
familjedaghem, förskola, grundskola och gymnasieskola. Som chef för Orust står
Catharina Ekstein, som är utbildad förskollärare och har erfarenhet som
förskolechef i 6 år.
Företaget beräknar att ha en verksamhet med cirka 30 inskrivna barn inom Orust
kommun. Antalet inskrivna barn och barnens ålderspann uppges dock variera över
tid. Utifrån företagets erfarenhet gör de bedömningen att det kommer vara en jämn
fördelning av barnens åldrar.
Verksamheten för lärande har svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som
företaget skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet
inskrivna barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det
framgår inte heller hur företagets budget kommer att se ut.
Verksamheten för lärande föreslår att utskottet för lärande föreslår
Kommunstyrelsen besluta att godkänna Ströms Slott AB att bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk
verksamhet, att verksamheten i Ströms Slott AB ska vara öppen för alla samt att
Verksamheten för Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra
verksamhetsbesök och tillsyn av Ströms Slott AB’s verksamhet.
_________
Tf verksamhetschef gav information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare” samt
informerade om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd om
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pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag
som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
Både Ströms Slotts AB och Christella Barnomsorg är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen
Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
Tvets förskola 7 lediga platser / 2 barn i kö
Varekils förskola enstaka ledig platser / ingen kö
Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
Henåns förskolor 8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde önskemål om att skulle ärendet återremitteras för
ett tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 140, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det ska
återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-12-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
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Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag gäller under förutsättning att
verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer och att beslutet om
rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Ströms Slott AB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-16 § 9 att återremittera ärendet till utskottet för
lärande med motiveringen att; ge utskottet för lärande i uppdrag att utifrån den
allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild pedagogisk omsorg
säkerhetsställa att de nyetableringar som sker på Orust följer de intentioner och
riktlinjer som finns för pedagogisk omsorg, samt att ge utskottet för lärande i
uppdrag att utreda om Orust kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i
Orust kommuns regi, påverkar rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande gör bedömningen att det
inte går att tillföra mer i ärendet och, utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, göra bedömningen att det inte går att tillföra mer i ärendet och,
utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet
direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
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_________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utskottet för lärande med motivering i enlighet med
kommunstyrelsen beslut 2013-01-16 § 9 (ovan).
________
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:242
§ 127
Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring gällande samverkan inom
utbildningsområdet
Kommunerna i Fyrbodal har under ett antal år haft en formaliserad samverkan kring
gymnasieskolan i regionen under rubriken Fyrbodals Gymnasieskola. Den
samverkan startade innan nuvarande kommunalförbund bildades. Åtta kommuner
inom Fyrbodal, den s.k. V8-gruppen, har en fördjupad samverkan kring förskola och
grundskola som bland annat omfattar kompetensutveckling och kvalitetsutveckling.
Det finns inom Fyrbodals kommunalförbund en uttalad vilja att utvidga samverkan
till utbildningsområdet i stort, det vill säga alla utbildningsformer för alla åldrar, som
ska omfatta samtliga medlemskommuner.
En arbetsgrupp bestående av förvaltningschefer inom utbildningsområdet från ett
antal kommuner, har gemensamt arbetat fram ett förslag till avsiktsförklaring för att
stärka samverkan inom utbildningsområdet. Arbetet har förankrats dels hos
Beredningen Utbildning, dels hos hela gruppen av förvaltningschefer inom
utbildning och dels hos nätverksgruppen för ordföranden i kommunernas
utbildningsnämnd eller motsvarande.
Syftet med den samverkan, som beskrivs i Avsiktsförklaringen, är att regionens
invånare ska erbjudas utbildning av så god kvalitet som möjligt så att regionala
målsättningar inom utbildningsområdet kan nås. Detta ska ske genom att
kommunerna lär tillsammans av varandra. Den gemensamma utgångspunkten är att
samverka inom områden där samverkan ger fördelar jämfört med att varje enskild
kommun löser uppgiften själv.
Samarbetet utgår från nationella målsättningar och krav och syftar till att tillsammans
ständigt arbeta för att höja kvalitet, förbättra resultat och underlätta elevernas och
vårdnadshavares studieval. det sker genom ett öppet förhållningssätt och en vilja att
lära av varandra. Beroende på kommunernas förutsättningar kan intresse och
utvecklingsbehov variera. Förbundet ska stödja kommunerna i skapandet av olika
kluster för samarbete i angelägna frågor. Det gemensamma samverkansarbetet leder
sedan till att erfarenheter från dessa samarbeten sprids i hela området. En struktur
för mötesplatser och olika fora för information och dialog ska utarbetas.
Samverkansområden kan utifrån upprättat förslag till avsiktsförklaring bland annat
innefatta följande:
• benchmarking, kostnads- och kvalitetsnyckeltal samt processbenchmarking
• kompetensutvecklingsinsatser för personal
• nätverksarbete på lednings-, administrations- och pedagognivå
• kvalitetsuppföljning genom gemensamma enkäter/utvärderingsmodeller
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• utveckla flexibla IT-baserade pedagogiska metoder
Avsiktsförklaringen har behandlats vid arbetsutskottet för Direktionen för Fyrbodals
kommunförbunds sammanträde 17 januari 2013. Arbetsutskottet beslutade att
remittera förslaget till Avsiktsförklaring till kommunerna för yttrande. Synpunkter på
förslaget ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2013-04-03 – Orust kommun
har fått förlängd svarstid till 2013-04-10.
Förvaltningsområdet Lärande föreslår utskottet för lärande besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till
Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet.
_________
Förvaltningschef Henrik Lindh ger information i ärendet, bland annat att nuvarande
samverkansavtal för gymnasiestudier rent juridiskt inte är ett samverkansavtal även
om det i praktiken fungerar som ett sådant.
Diskussion förs kring Bengt Torstenssons (s) förslag till ändring av lydelse under § 2
i förslaget till Avsiktsförklaring.
Utskottet för lärande beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till Avsiktsförklaring om samverkan inom
utbildningsområdet.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till Avsiktsförklaring om samverkan inom
utbildningsområdet.
__________

