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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef
Olof Borgmalm, sekreterare
Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda § 282
Peter Engwall, ordf. Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda § 282
Elving Andersson, vice ordf. Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda § 282
Anders Asklund, verksamhetschef omsorg § 283
Lars Amlin, upphandlare § 283
Katarina Tylenius, konsult Ensolution AB § 283
Miriam Johansson, konsult Ensoution AB § 283
Ewa Johansson, arbetsmarknadsenheten § 287
Johanna Westlund Rutgersson, arbetsmarknadsenheten § 287
Agneta Lindwall, ekonomichef § 288
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

3

2012-11-28

2011-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

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

o Bengt Torstensson
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Hans Pernervik
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
M
M
Kd
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Hans Stevander
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Michael Relfsson
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson

Omröstningsprotokoll
Ks § 288
ja nej
X
X
X

avst

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Summa

8

3

2

Ks §
ja nej

avst

Ks §
Ja nej
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KS/2011:1585
§ 282
Information från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda bildades den 16 oktober
2008. Sätet är Uddevalla kommun. Förbundets medlemmar är kommunerna
Uddevalla, Orust och Färgelanda, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Västra Götalandsregionen.
Förbundets ändamål är att inom kommunerna Uddevalla, Färgelanda och Orust
geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, VG-regionen och berörda
kommuner i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning. De
samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i
syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.
Representanter för samordningsförbundet informerar om verksamheten.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS/2012:2132
§ 283
Utredning om kundval inom hemtjänst enligt lag om valfrihet (LOV)
Kommunstyrelsen beslutade 2011 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra
för kommuninvånarna på Orust att välja utförare enligt lagen om valfrihet. En av
förutsättningarna för detta var att göra en genomlysning av kostnaderna i
verksamheter. För detta engagerades ett konsultföretag, Ensolution, som har tagit
fram en metod för att mäta kostnad per brukare.
Den utredningen gjordes under våren 2012 och bekostades med stadsbidrag. Tanken
var att LOV utredningen skulle göras av tjänstemännen i förvaltningen men med
anledning av personalavgångar så var det inte möjligt då kompetensen saknades.
Förvaltningsområdes-chefen för Verksamheten för omsorg beslutade under
september att ge uppdraget att utföra utredningen till Ensolution AB. Statliga, för
ändamålet sökta medel, bekostar utredningen.
Ensolution AB har nu tagit fram ett underlag som beskriver dels vad Lagen om
valfrihet innebär dels vilka förutsättningar som krävs utifrån nuläget inom
äldreomsorgen och påpekanden om vad som behöver förändras när det gäller
tilldelning av resurser och verksamhetens organisation samt förfarandet när det gäller
upphandling av externa utförare.
Det troliga är, när det gäller lagen om valfrihet , att det under 2014 kommer att bli
obligatoriskt för kommunerna att erbjuda andra utförare än de egna verksamheterna.
En möjlig utveckling vid införandet av LOV är att kostnaderna för kommunen till
en början kommer att öka.
En annan konsekvens är att kommunen, på ett helt annat sätt än tidigare, tvingas
ägna sig åt kvalitetskontroller och jämförelser både i kvalitet och i effektivitet i
förhållandet mellan egna utförare och externa utförare. Förutom valfriheten borde
det ha det goda med sig att den egna verksamheten blir kvalitetsmässigt både bättre
och effektivare.
En ytterligare effekt, om det är många som vill ha ett annat utförande än den
kommunala, är att personalbehovet i kommunen minskar. Dock kommer en
förstärkning att behövas när det gäller administrativa resurser.
En önskvärd utveckling vore att personal i kommunens egna verksamheter valde att
prova på att bli externa utförare eftersom kommunen då skulle öka företagandet på
ön.
Kundvalet rör i första hand hemtjänstinsatser, som service, omvårdnad, ledsagning
och matdistribution. Som framgår av utredningen krävs stora och omfattande
förändringar av socialtjänstens organisation dessutom krävs förändringar i
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resursfördelningsmodellen på Orust. Därutöver krävs framtagandet av
upphandlingsunderlag. Allt detta är både tids- och resurskrävande och därför är ett
införande av kundval inom hemtjänsten är inte önskvärt före årsskiftet 2014.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lämna över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om kundval inom hemtjänst
enligt lag om valfrihet (LOV).
______________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall remittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Kommunfullmäktige
KS/2012:1464
§ 284
Kvartal 3 2012 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS - Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen
(16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS en gång per
kvartal (lagändring 2008), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i
verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering tredje kvartalet 2012 - SoL och LSS
Verksamhetsområde
Individ- & familjeomsorg
Vård och omsorg
Handikappomsorgen

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån
0
4
5

Beslut
verkställt efter 3 mån
0
3 x)
0

Ansökan
återtagen

1
1

x) Varav 2 ärenden har avslutats.
Kvartalsrapporten har skickats till Socialstyrelsen och kommunens revisor 12 oktober
2012.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-12 § 229 att framföra till Utskottet för omsorg
att framöver kompletterade rapporten med ytterligare detaljinformation, som till
exempel vissa förekommande skäl till att gynnande beslut inte kunnat verkställas.
I Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35 finns angivet bland annat:
”Till fullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i
rapporten till en enskild person. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de
rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion
kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda
besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en gång per
kvartal. Motsvarande rapportering till fullmäktige ska göras beträffande beslut som
inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten har avbrutits.”
Orust kommun kan åsamkas sanktionsavgifter om inte kommunen inom skälig tid
kan tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) eller beslut enligt 9
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§ Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), som någon är berättigad till enligt
beslut av kommunen. Kommunen kan då vara tvungen att betala en särskild avgift.
Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet
efter det att verkställigheten har avbrutits. Det är därför viktigt att Kommunstyrelsen,
som är övergripande nämnd för socialtjänsten får information om varför inte
gynnande beslut har kunnat verkställas bland annat för att kunna budgetera och
planera nya boenden i äldre- och handikappomsorgen för att möta upp framtida
behov.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att vid varje kvartalsredovisning få en muntlig lägesrapport av
förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få kännedom om
Verksamheten för omsorgs verksamhetsområden.
Utskottets för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för tredje kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 3 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att vid varje kvartalsredovisning få en muntlig lägesrapport av
förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få kännedom om
Verksamheten för omsorgs verksamhetsområden.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för tredje kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 3 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Socialstyrelsen
Verksamheten för omsorg
KS/2012:328
§ 285
Yttrande över Socialstyrelsens beslut dnr 9.1-35497/2012 avseende tillsyn jämlik
socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659) vid Ängsvikens
korttidsboende
Socialstyrelsen genomförde en oanmäld inspektion av äldreomsorgen sommaren
2012, diarienummer 9.1-35497/2012. Kritik riktades mot nämnden och
Socialstyrelsen begärde en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning
av de krav som inte uppfyllts. Redovisningen skall vara socialstyrelsen tillhanda
senast den 15 december 2012.
Socialstyrelsens beslut gällande uppföljning av dokumentationen inkom till nämnden
5 september 2012. I Verksamheten för omsorgs skrivelse 10 oktober redovisas
åtgärder för det granskningsområde som Socialstyrelsen riktat kritik om
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna skrivelse från Verksamheten för omsorgs tjänsteutlåtande som sitt svar
till Socialstyrelsen i samband med tillsyn enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453) och 6 kap. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:5)
att översända yttrandet som sitt eget svar till Socialstyrelsen
att paragrafen förklaras omedelbart justerad av Kommunstyrelsen.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna skrivelse från Verksamheten för omsorgs tjänsteutlåtande som sitt svar
till Socialstyrelsen i samband med tillsyn enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453) och 6 kap. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:5)
att översända yttrandet som sitt eget svar till Socialstyrelsen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Kommunstyrelseförvaltningen
§ 286
Uppdrag att lyfta frågan till Kommunstyrelsen om ansvarfördelningen i
kommunens och regionens ansvar gällande samsjuklighet
Med anledning av beslut i ett personärende tar Verksamheten för omsorg upp
problematiken av ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen vid
samsjuklighet. Frågan har lyfts i många år och i början på 2000-talet fick
verksamhetschefen i individ- och familjeomsorgen i uppdrag av Sociala
omsorgsnämnden att anmäla ett personärende till Socialstyrelsen för granskning och
bedömning vilket ansvar som åvilade regionens ansvar. Socialstyrelsen beslutade då
att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av anmälan och ärendet avslutades.
Fortsatta diskussioner under åren har förts i återkommande personärenden om
huvudmännens ansvar, men Verksamheten för omsorg har inte fått något gensvar i
frågan från regionen.
Johan Stein (c) anser att det är en politisk fråga mellan kommunerna och regionen
och föreslår därför utskottet att lyfta frågan till Kommunstyrelsen, för kontakt med
Fyrbodal i syfte att socialnämndernas politiker tillsammans med socialcheferna för
en dialog med regionen i frågan om ansvarsfördelningen mellan de båda
huvudmännen.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Kommunstyrelsen i Orust kommun tar kontakt med Fyrbodal för att samordna
ett möte mellan socialnämndernas politiker tillsammans med socialchefer och
regionen i syfte att föra en dialog om de båda huvudmännens ansvarsfördelning om
samsjuklighet.
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att Kommunstyrelsen i Orust kommun tar kontakt med Fyrbodal för att samordna
ett möte mellan socialnämndernas politiker tillsammans med socialchefer och
regionen i syfte att föra en dialog om de båda huvudmännens ansvarsfördelning om
samsjuklighet.
__________
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KS/2012:264

§ 287
Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar och
Sommarlovsentreprenörer sommaren 2012
Arbetsmarknadsenheten har, enligt verksamhetens skrivelse 1 oktober 2012, även i
år organiserat feriepraktiken för skolungdomar.
Platserna har erbjudits ungdomar folkbokförda i kommunen och som gått ut 9:an i
grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattade tre
veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom.
Platserna fanns inom föreningslivet och inom kommunens egna verksamheter.
Resultatet av feriepraktiken framgår av nästa sida. Utvärderingar och intervjuer är
gjorda och kommer att rapporteras på sammanträdet.
Utskottet för omsorg beslutade 2011-11-15 § 144 att Arbetsmarknadsenheten i
Orust kommun deltar i Leader Terra et Mare projektet Sommarlovsentreprenörer
2012. En handledare anställdes av Arbetsmarknadsenheten och åtta ungdomar
mellan 15-18 år fick chansen att pröva sin egen affärsidé. En utvärdering har gjorts
av projektets handledare.
______________
Utskottet för omsorg tackar för information och beslutar
att lämna rapporten om feriepraktik för skolungdomar och
sommarlovsentreprenörer sommaren 2012 till Kommunstyrelsen för att
Kommunstyrelsens ledamöter ska få samma möjlighet att få information om
rapporten som utskottet.
______________
Representanter från Arbetsmarknadsenheten informerar.
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1829
§ 288
Antagande av budget för 2013 med plan för 2014 och 2015
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-11-21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014, 2015, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2% till 3,3%, samt
att under 2013 ta fram riktlinjer för eventuellt nyttjande av resultatutjämningsreserv
för att få budgeten för 2013 med plan för 2014 och 2015 i balans.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Ekonomichef informerar kommunstyrelsen om budget för 2013 med plan för 2014
och 2015, samt Prognos IV 2012.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Bengt Torstensson yrkar avslag
på arbetsutskottets förslag.
Sven Olsson och Bo Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Socialdemokraternas yrkande om avslag på arbetsutskottets
förslag röstar nej.”
Vid omröstningen avges åtta ja-röster och tre nej-röster. Två ledamöter avstår från
att delta i beslutet. Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2012-11-28

Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014, 2015, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2% till 3,3%, samt
att under 2013 ta fram riktlinjer för eventuellt nyttjande av resultatutjämningsreserv
för att få budgeten för 2013 med plan för 2014 och 2015 i balans.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Claes Nordevik att de inte
deltar i beslutet.
__________
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KS/2012:2457

§ 289
Förslag till förändring för att få budget i balans vid årets slut
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-10 § 250 bl.a. att kommunstyrelsen för egen
del beslutar att ge kommunchefen uppdraget att omedelbart arbeta fram adekvata
förslag till förändring för att få budget i balans vid årets slut.
Kommunchefen har bett förvaltningsområdescheferna inkomma med förslag på
förändringar för att få budget i balans inom respektive område.
Redovisning på adekvata förslag har inkommit från verksamheterna som visar på
minskade kostnader sedan prognos III på ca 4 000 000 kronor om man räknar bort
affärsdrivande verksamheten. Fjärrvärmeverksamheten har ett ökat underskott som
kräver en rad olika insatser som ska påbörjas under 2013.
Generellt har direktiv om bl.a. stor återhållsamhet med inköp och
vikarieanskaffningar har förmedlats ut i organisationen. Konstateras kan att det finns
en medvetenhet hos personalen att se över besparingar m.m. i sin verksamhet. Det
är svårt att veta hur återhållsamheten kan påverka resultatet inför årets bokslut.
I samband med förslag på förändringar för att få budget i balans i år uppmanades
även cheferna att inkomma med åtgärdsförslag inför 2013 års budget. En del förslag
har kommit in men verksamheterna kommer att redovisa fler förslag på besparingar
som innebär att budgetramen hålls. En del förslag kan komma att kräva fackliga
förhandlingar.
Kommunchef informerar.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2650
§ 290
Höjning av va-taxan 2013
Va-verksamheten står inför stora investeringsbehov de närmaste 5-6 åren. Till de
större investeringarna kan nämnas nyanläggning av vatten- och spillavloppsledningar
mellan Henån och Slussen, överföringsledning för vatten mellan Slussen och Åh
stiftgård i Uddevalla kommun och ett nytt avloppsreningsverk på västra Orust med
tillhörande utloppsledning. Utöver dessa större investeringar finns ett antal övriga
investeringar som är nödvändiga för att trygga kommunens framtida va-försörjning.
Va-verksamheten finansieras med avgifter via kommunens va-taxa. För att vaverksamheten ska kunna bära sina egen kostnad också i en framtid är det nödvändigt
med en årlig höjning av va-taxan, utöver index, de närmaste åren. Som ett första steg
föreslår verksamheten att va-taxan höjas med 3 % inför år 2013. Den föreslagna
höjningen gäller såväl anläggningsavgifterna som brukningsavgifterna.
För åren 2014 - 2017 bedöms, i nuläget, att va-taxan behöver höjas med ytterligare
ca 3-5 % per år i syfte att kunna finansiera de framtida investeringsbehoven med vaavgifter.
Jämförelse av årsavgiften för typhus A och typhus B, mellan åren 2012 och 2013
med den föreslagna höjningen av va-taxan på 3 %, redovisas nedan:
Typhus A
År
Grundavgift
Lägenhetsavgift
Kubikmeteravgift
Totalt

2012
3 837 kr
2 469 kr
1 692 kr
7 998 kr

Typhus B
2013
3 952 kr
2 543 kr
1 743 kr
8 238 kr

2012
4 028 kr
37 035 kr
22 560 kr
63 623 kr

2013
4 149 kr
38 146 kr
23 237 kr
65 532 kr

Definition: Typhus A omfattar ett friliggande enbostadshus omfattande 5 rok,
badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2
inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är
ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inkl. moms.
Definition: Typhus B omfattar ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spilloch dagvatten. 15 lägenheter 1 000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta,
vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3.
Avgifterna redovisas inkl. moms.
Bengt Johanssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att anläggnings- och brukningsavgifter i nu gällande va-taxa höjs med 3 % från och
med 2013-01-01.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bengt Johanssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i nu gällande va-taxa höjs med 3 % från och
med 2013-01-01.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:2631
§ 291
Indexjustering av slamsugningstaxan 2013
Kommunfullmäktige beslutade 1981-12-10 § 154 att anta taxor för slamsugning i
kommunen.
Beslutet innebär en justering av slamsugningstaxan med hänsyn till ändringar i
renhållningsindex R 77:2, när detta ändras med sex enheter per oktober månad i
förhållande till det indextal, som gällde vid det senaste tillfället då prisändringar
företogs, varvid framräknat pris avrundas till närmaste hela krontal.
Renhållningsindex R 77:2 oktober 2011 var
Renhållningsindex R 77:2 oktober 2012 är

584,6
592,6

Föreslagen höjning av slamsugningstaxan, med 1,4 %, förväntas öka intäkterna med
ca 50 tkr under år 2013.
Bengt Johanssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,4 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bengt Johanssons förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,4 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:2630
§ 292
Indexjustering av renhållningstaxan 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-22 § 6 att anta en ny renhållningstaxa.
Beslutet innebär en justering av renhållningstaxan med hänsyn till ändringar i
renhållningsindex R 77:1, när detta ändras med sex enheten enheter per oktober
månad i förhållande till det indextal, som vid det senaste tillfället då prisändringar
företogs, varvid framräknat pris avrundas till närmaste hela krontal.
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2011 var
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2012 är

595,5
603,2

Föreslagen höjning av renhållningstaxan, med 1,3 %, förväntas öka intäkterna med
ca 220 tkr under 2013.
Bengt Johanssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,3 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bengt Johanssons förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,3 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1551
§ 293
Ändring av avgiftskonstruktion samt indexhöjning av arrendeavgifter för
upplåtelse av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor
(vattenområde)(lägenhetsarrende)
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 89 att nuvarande beslut från 1996-0926 § 137 gällande arrendeavgifter upphör att gälla fr.o.m. 2012-05-31, samt att anta
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift
om 450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad år
2011.
På grund av en felskrivning i bilagan, daterad 2012-04-24, till beslutet måste
kommunfullmäktige fatta nytt beslut om antagande samt upphäva tidigare beslut.
Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2012-05-31 § 89, andra att-satsen rörande antagande av
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift
om 450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad
2011, samt
att anta förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterad 2012-10-23, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift
om 450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad
2011.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att upphäva beslut från 2012-05-31 § 89, andra att-satsen rörande antagande av
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift
om 450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad
2011, samt
att anta förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterad 2012-10-23, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift
om 450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad
2011.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2460
§ 294
Godkännande av köpeavtal för gruppboende, Svanesund 2:2
Gällande detaljplan för Svanesund 2:2, gruppboende, antogs av Utskottet för
samhällsutveckling 2012-06-20 § 95.
Stiftelsen Orustbostäder avser att bygga åtta lägenheter för förståndshandikappade
vuxna i centrala Svanesund.
Stiftelsen har bekostat detaljplaneändring och ansöker om och bekostar
fastighetsbildning samt kostnader såsom lagfart etc.
Del av fastigheten som avses säljas består av 6 000 kvm mark, varav ca 2 000 kvm
byggrätt samt ca 4 000 kvm naturmark. Eftersom tänkt köpare är ett kommunalt
bolag anses inte värdering av fastigheten nödvändig. Föreslås en försäljning för del
av Svanesund 2:2, enligt detaljplan daterad 19 mars 2012, för 400 000 kr.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja del av fastigheten Svanesund 2:2, enligt detaljplan daterad 19 mars 2012, för
400 000 kronor till Stiftelsen Orustbostäder.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja del av fastigheten Svanesund 2:2, enligt detaljplan daterad 19 mars 2012, för
400 000 kronor till Stiftelsen Orustbostäder.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Sven Olsson avstår från att delta i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1906
§ 295
Medborgarförslag om nytt kommunhus och nytt centrum
Eva Skoglund, Henån, föreslår i medborgarförslag 2012-06-27 att kommunen bygger
ett nytt kommunhus förlagt till åmynningen med åtföljande förändringar av Henåns
centrum med bland annat en ny trafiklösning.
Kommunen har sedan 90-talet i olika omgångar tittat på hur Henåns centrum skulle
kunna utvecklas med ökad kontakt med både havet och ån. Förslag innehållande
exempelvis strandpromenad, ett levande hamntorg med gästhamn samt nya
byggnader hysande olika former av handel och publika verksamheter har
presenterats.
En nyckelfråga, för att kunna ta fram en detaljplan för området med byggrätter för
ny bebyggelse, är hur stigande havsvattennivåer skall hanteras. Torget, marken och
byggnaderna runt omkring viken/ån ligger ca 1-1,5 meter över havet. Högsta
uppmätta högvatten är ca 1,35 meter över medelvattennivån samtidigt som havet på
grund av klimatförändringar förväntas stiga med ca 1 dm per decennium. Detta
innebär sammantaget att både torget, marken och byggnaderna närmast havet och ån
kommer att drabbas av allvarliga översvämningar inom 10-20 år.
Av ovanstående och andra anledningar deltar kommunen i Interregprojektet Hav
möter Land, där kommunen är en av tre pilotkommuner. För Orust del kommer
projektet leda till en översiktlig studie av framtida översvämningsproblem runt ön
samt hur de skall hanteras. Utöver detta arbete skall en mer specifik utredning för
Henåns centrum tas fram. Denna skall främst belysa vilka åtgärder som krävs för att
hantera befintlig bebyggelse samt var och hur nytillkommande bebyggelse skall
placeras och utformas för att klara ett stigande hav. Båda dessa utredningar beräknas
vara klara i augusti/september 2013. Först då har vi ett tillräckligt tydligt underlag
för att kunna gå vidare med ett planarbete och förslag på samhällsekonomiskt möjlig
bebyggelseutveckling kring Henåns centrum inkluderande en ny placering av
kommunhus.
Förslaget att bygga på flytbryggor kan vara en sådan form av bebyggelseutveckling.
Vad gäller förslagen med promenadstråk och rensning av skräp längs ån är det något
som kommunen ser positivt på. Förslaget måste dock, innan kommunen kan fatta
beslut i frågan, förankras hos Henåns vägförening - som har förvaltningsansvaret för
allmän platsmark.
Även frågorna om enkelriktning av Åvägen och Strandvägen med en ny överfart vid
församlingshemmet bör hanteras på samma sätt. Frågan om en ny infart till Henåns
centrum tas lämpligen upp i samband med upprättandet av en ny detaljplan.
Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-30 avslå medborgarförlaget.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-30 avslå medborgarförlaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:332
§ 296
Medborgarförslag om åtgärderna för sänkt hastighet förbi Henåns skola
Marika Alfredsson, Henån har i medborgarförslag daterat 2012-02-20 föreslaget att
kommunen i första hand sätter upp en fartkamera med placering utanför Henåns
skola och i andra hand sänker hastigheten till 30 km/h.
Sträckan ligger inom ett tättbebyggt område. Högsta hastighet är 50 km/h. På
sträckan finns det två gatuanslutningar. Utmed vägens norra sida finns det en
trottoar.
Vid Skolvägens anslutning finns en gångtunnel under vägen som leder till
bostadsområdet på andra sidan. I anslutning till Bråtenvägen finns det ett ljusreglerat
övergångsställe och en busshållplats för linjetrafik. Inne på skolområdet finns en
slinga där bussarna med elever stannar.
Hastighetsbegränsning till 30 km/h bör endast införas på sådana vägsträckor och i
sådana trafikmiljöer där oskyddade gång- och cykeltrafikanter och fordonstrafik i
stor utsträckning blandas och korsar varandras väg.
Med hänsyn till ovanstående bör inte hastighetsbegränsningen ändras till 30 km/h i
nuläget eftersom hastighetsmätningar, med påföljande utredningar, planeras i de
större samhällena i Orust kommun.
Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2012-10-19, avslå medborgarslaget.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2012-10-19, avslå medborgarslaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2295
§ 297
Motion om att utreda erfarenheter från planeringen och byggnationen av
Henåns skola - Kerstin Gadde (S)
Kerstin Gadde, socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-08-27,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn
(”vitbok”) av planeringen för och byggandet av Henåns skola för att kunna gå vidare
inom kommunen när det gäller nya byggnationer, samt att i utredningen anlita
utomstående med stort kunnande inom området och att skyndsamt bedriva
översynen så att samma scenario inte uppstår igen.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15 § 141 att överlämna både rektors
remissvar (enligt skrivelse 2012-10-15) och utredningen som upprättats centralt vid
Verksamheten för lärande till Kommunstyrelsen för beslut om motionen anses vara
besvarad.
Utskottet för samhällsutveckling har i beslut 2012-11-07 § 180 lagt förslag till
kommunstyrelsen, innebärande att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning
till skrivelse daterad 2012-10-29 bifalla motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skivelse daterad 2012-10-29 bifalla motionen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26

2012-11-28

Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS/2012:1689
§ 298
Diskussion angående revisionens kritik mot kommunfullmäktiges
beredningar/införande av visionsgrupp
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31§ 95 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att bereda frågan om visionsgrupp, som en enda beredning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige diskuterade 2012-05-31 revisionens kritik mot hur
kommunfullmäktiges tre beredningar fungerar och utifrån detta diskuterades om
möjligheten att ersätta beredningarna med en visionsgrupp.
I nuvarande upplägg för beredningarna mot kommunfullmäktige kan en otydlighet
skönjas, att man blandar ihop dessa med beredningarna inför utskotten.
Kommunfullmäktiges beredningar skall verka för att ta fram förslag för framtiden
t.ex. utifrån översiktsplanen och för att undvika missförstånd om ordet ”beredning”,
kan man ändra namnet till Visionsgrupp.
I revisionens kritik framgick också att beredningarna i vissa fall inte fungerar som var
tänkt utifrån förslaget. En del beredningar har haft svårt att finna sitt sätt att arbeta
på. Ett förslag för att få igång verksamheten är att man ersätter de tre beredningarna
med en visionsgrupp och denna grupp kan arbeta med framtidsfrågor rörande
lärande, omsorg, ekonomi och samhällsplanering.
Idag ingår 27 stycken politiker i de tre beredningarna. Man kan t.ex. minska antalet
deltagande politiker till 18 stycken. Utifrån den eventuella visionsgruppen kan
mindre arbetsgrupper bildas för att arbeta med specifika framtidsfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
visionsgrupp med 18 deltagare, samt
att visionsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
__________
Bengt Torstensson yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi skall
invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Veronica Almroth yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi ska
behålla tre beredningar.
Kristina Svensson förslår i ett tilläggsyrkande till liggande förslag att komplettera; att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Ordföranden frågar på samtliga förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
liggande förslag med tillägget att visionsgrupp ska ersättas med benämningen
framtidsgrupp.
Efter omröstning då Bengt Torstenssons förslag ställs mot det liggande förslaget
fastställes att arbetsutskottet beslutat enligt liggande förslag med tillägget att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp med 18 deltagare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp genom Bengt Torstensson reserverar sig
mot beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp genom Veronica Almroth reserverar sig mot
beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:1119
§ 299
Förslag till revidering av kommunstyrelsens regler om föreningsstöd
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till regelverk avseende
investeringsbidrag för föreningar i kommunen.
Reglerna om föreningsstöd fastställdes av kommunfullmäktige 2000-12-14 och
reviderades senast 2010-05-17. Regelverket kompletteras nu med ett förslag med
regler avseende investeringsbidrag enligt ett uppdrag, som kommunstyrelsen fick av
kommunfullmäktige 2011-06-30, § 104.
Bidraget avser att ge ekonomiskt stöd till föreningar för inköp av kapitalvaror och
andra inventarier. Bidrag kan även ges till visst periodiskt underhåll,
om/tillbyggnader av anläggning/barn- och ungdomslokal som är tillgängliga för
allmänheten och som bedöms angeläget för kommunens medborgare.
• Bidrag för investeringar kan sökas av bidragsberättigad förening eller organisation.
• Investeringen ska inte ha genomförts eller påbörjats. Om investeringen måste göras
före ansökningstidens utgång, kontaktas handläggarna på Verksamheten för
Samhällsutveckling för beredning.
Investeringsbidrag kan inte sökas om tidigare bidrag inte slutredovisats.
För ansökan över ett (1) basbelopp måste giltigt arrendeavtal finnas med en löptid
om minst 10 år.
Vid fördelning av bidrag för investeringar prioriteras följande:
• Anläggning/lokal för barn- och ungdomsverksamhet
• Förbättrande handikapptillgänglighet
• Miljöförbättringar och energieffektiviseringar
• Om/tillbyggnad för ökat nyttjande för allmänheten
• Planerat periodiskt underhåll
• Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
• Jämställdhetsskapande åtgärder
Bidrag kan utgå efter prövning i varje enskilt fall. Maximalt kan bidrag utgå med 1
miljon kronor.
Ansökan om bidrag till om/tillbyggnad skall innehålla
a) Motiv för föreslagen åtgärd
b) Ritning eller beskrivning av projektet
c) Kostnadsberäkning för projektet
d) Plan för finansiering
e) Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal (på minst 10 år)

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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f) Kopia på ansökan om bidrag från andra bidragsgivare t ex Riksidrottsförbundet
och andra bidragsgivande myndigheter.
Vid ansökan om kapitalvaror skall kostnadsberäkning redovisas.
Anläggning eller lokal för vilken bidrag för investering erhållits, får inte försäljas,
överlåtas eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan kommunens
medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra
skyldighet för förening att återbetala erhållet bidrag för investeringar. Fråga om
återbetalningsskyldighet prövas av kommunen
Förening rekommenderas även att söka bidrag från Allmänna arvsfonden,
Riksidrottsförbundet, Boverket och andra bidragsgivande myndigheter.
__________
Kerstin Gadde, Anders Hygrell och Veronica Almroth
yrkar återremiss.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att tydliggöra vad som
avses med följande mening: ”Om investeringen måste göras före ansökningstidens
utgång, kontaktas handläggarna på Verksamheten för Samhällsutveckling för
beredning.”
__________
Enligt skrivelse daterad 2012-11-01 från kommunstyrelseförvaltningen så utgår den
avsedda meningen och ersätts med följande; Vid större investeringsbidrag skall ett
beslut finnas från kommunfullmäktige.
Bengt Johansson tillstyrker förslaget till regelverk från kommunstyrelseförvalningen.
Bengt Torstensson yrkar att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts
med; Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering av kommunstyrelsens
regler om föreningsstöd, och
att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts med; Förbättrad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Bengt Johansson yrkar i ett tillägg arbetsutskottets förslag att följande mening skall
tas bort; ”Maximalt kan bidrag utgå med 1 miljon kronor.”
Lars-Åke Gustavsson yrkar i ett tillägg till arbetsutskottets förslag att meningen; ”Vid
större investeringsbidrag skall ett beslut finnas från kommunfullmäktige”, skall
kompletteras med ett förtydligande innebärande att större investeringsbidrag är lika
med 6 prisbasbelopp, (264 tkr år 2012).
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Bengt Johanssons och
Lars-Åke Gustavssons tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering av kommunstyrelsens
regler om föreningsstöd, och
att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts med; Förbättrad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och
att meningen; ”Maximalt kan bidrag utgå med 1 miljon kronor.” tas bort, samt
att meningen; ”Vid större investeringsbidrag skall ett beslut finnas från
kommunfullmäktige”, skall kompletteras med ett förtydligande innebärande att
större investeringsbidrag är lika med 6 prisbasbelopp.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS/2012:1629
§ 300
Ränte- och amorteringsfritt lån för anläggande av konstgräsplan
Ansökan om bidrag för att anlägga en konstgräsplan inkom 2012-05-09.
Gilleby IF är i stort behov av en konstgräsplan för att kunna konkurrera med andra
idrottsklubbar. De klubbar som inte har eget konstgräs får hyra in sig hos andra
vilket är kostsamt.
Gilleby IF är beredda att satsa egna medel i form av eget kapital och eget arbete.
Enligt kalkyl från Gilleby IF ligger kostnaderna på ca 2 232 000 kr varav Gilleby IF
satsar 455 000 kr. Klubben kommer också att fortsätta söka de bidrag som finns att
söka hos RF, Svenska Fotbollförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet.
Stala IF anlade 2009 en konstgräsplan där man fått kommunala bidrag om ca 900
tkr.
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Torstensson, med instämmande av Bo Andersson och Veronica Almroth,
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för ett framtagande av ett
enhetligt regelverk för samtliga motsvarande ärenden bl.a. med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2011-06-30 § 104.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens ordförande föreslår, efter viss intern beredning av ärendet,
kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
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Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Veronica Almroth, Bengt Torstensson och Kerstin Gadde yrkar på återremiss av
ärendet samt ett framtagande av ett enhetligt regelverk.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning gäller:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar
nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
________
Bo Andersson (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till Bo Anderssons förslag.
Bengt Torstensson (S), Veronica Almroth (FP), Roger Hansson (S), Lotta Husberg
(S) och Claes Nordevik (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om återremiss.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljon kronor, till
anläggande av konstgräsplan, efter skriftlig ansökan.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1687
§ 301
Yttrande gällande motion om inrättande av utomhusgym för seniorer
Catharina Bråkenhielm, socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-05-15
kommunfullmäktige att besluta att uppdra till kommunstyrelsen att tillskapa en
anläggning för seniorgym på platsen Katarinas väg/Åvägen i Henån.
En åldrande befolkning ställer krav på hälsofrämjande insatser som syftar till att
stärka och bibehålla hälsan både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Förslaget
om en mötesplats med utegym för seniorer är en sådan insats. Flera av våra
närliggande kommuner har valt att satsa på seniorutegym. Bland annat Stenungsund
där bostadsbolaget ST-hem och äldreorganisationer har varit drivande och
samverkat. I Tanum har det varit en pensionärsförening som har varit drivande i
frågan och finansieringen stod en fond för äldre i Fjällbacka för. Sotenäs är på gång
och skapa ett där kommunstyrelsen och Folkhälsorådet samfinansierar.
Catharina Bråkenhielm påpekar mycket riktigt i sin motion 2012-05-15 att vara
fysiskt aktiv genom hela livet är en viktigt för att bibehålla och stärka hälsan. Det är
aldrig för sent att börja träna och skapa en god vana. En stillasittande livsstil är en
hög riskfaktor för framtida ohälsa, det visar flera vetenskapliga studier.
Genom att bygga attraktiva utemiljöer som finns inom promenadavstånd ökar
möjligheten för medborgaren att vara fysisk aktiv samt möjligheten till vardaglig
kontakt mellan människor. En meningsfull fritid och ett socialt engagemang är en
viktig friskfaktor för en god hälsa genom hela livet. (Faskunger, Johan (2008:10).
Samhällsplanering för ett aktivt liv- fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa.)
Enligt en kunskapsskrift, ”Fallskador bland äldre” från Sveriges Kommuner och
Landsting (2009) löper äldre personer som lever ensamma mer än en fördubblad risk
för upprepade fallskador. Aktiviteter och mötesplatser som syftar till att bryta
isolering är en förebyggande insats.
Styrker förslaget om att inrätta ett seniorutegym
Platsen vid Katarinas väg/Åvägen i Henån är enligt min bedömning en bra plats att
inrätta ett seniorutegym på. Det finns möjlighet för flera äldreboende och
hyresgäster kring platser att utnyttja en gemensam mötesplats.
Om platsen även utrustas med exempelvis motionscyklar breddas
användningsområdet till att också innefatta personal från närliggande verksamheter
som har möjlighet att nyttja platsen.
Vidare finns möjlighet att titta på att införliva tidigare motion 2010:851 om
teknikpark för barn i konceptet för att få till en bra mötesplats för alla åldrar. Enligt
tjänsteskrivelse med diarienummer 2010:171-600 finns en arbetsgrupp utsedd att
arbeta vidare med förslaget och det skulle eventuellt kunna vara möjligt att
kombinera en teknikpark med ett seniorutegym. Ett seniorutegym är även en
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spännande lekplats för barn och är på så vis också en insats i att främja fysisk
aktivitet för barn.
Förutsättningar att beakta:
•

Förslag på möjlig finansiering är delad finansiering mellan Kommunstyrelsen
och Folkhälsorådet. Bidrag skulle också kunna sökas från olika stiftelser och
fonder.
Uppskattad budget för markarbete, gym, bänkar, bord, planteringar kan
handla om cirka 200 000-250 000 kronor.

•

Samverkan mellan förslagsvis Stiftelsen Orustbostäder, de boende kring
platsen, Orust kommun, Henåns Vägförening och pensionärsföreningen
PRO Henån är önskvärd för att gemensamt ta fram och utforma en bra
mötesplats.

•

Ansvarsfrågan gällande underhåll och skötsel måste vara tydligt uttalat och
klarlagt.

•

Platsen kan med fördel ramas in av en syrenhäck som både skärmar av
platsen och ljud från gatan samt doftar gott på våren.

•

Platsen skall vara tillgänglighetsanpassad

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-25 anse motionen besvarad.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp föreslår genom Kerstin Gadde att
kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-25 anse motionen besvarad.
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Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2012:2617
§ 302
Ledningens system för intern styrning och kontroll
Enligt kommunallagen 6 kap. 7 § ” Nämnderna skall var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt, samt att de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt” ändamålsenligt sätt.
Intern styrning och kontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen och
utgör en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig
personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
En ändamålsenlig och konstandseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Intern styrning och kontroll innefattar samtliga åtgärder (kontrollaktiviteter) som
vidtas för att organisationen ska kunna uppnå målen enligt ovan. Ledningen på olika
nivåer ansvarar för att det finns en god intern styrning och kontroll inom
verksamhetens olika områden som säkerställer en effektiv förvaltningen och
tillförlitlig drift samt tillser att målen uppnås.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 29 oktober 2012 finns redogörelse för den
interna kontrollen, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation,
ansvar för den interna kontrollen samt plan för 2013 inom Verksamheten för
omsorg.
______________
Bertil Olsson (s) föreslår Utskottet för omsorg att till Kommunstyrelsen enbart
lämna förslag om att besluta att anta internkontrollplan för 2013 för Utskottet för
omsorg.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplan för 2013 för Utskottet för omsorg.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplan för 2013 för Utskottet för omsorg.
__________
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Exp:
Förvaltningsrätten
KS/2011:825
§ 303
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, avvisad begäran om
tillsättning av adress och införande i lägenhetsregister, Mollösund 5:403, Orust
kommun, (Mål nr 11490-12, enhet 2:5).
Fastighetsägaren till Mollösund 5:403 (Ann-Marie och Lars Losman) har genom
ombud (Rolf Lundfält) begärt att kommunen tilldelar en befintlig sjöbod på den
aktuella fastigheten en belägenhetsadress och att den därmed införs i det
rikstäckande lägenhetsregistret.
Kommunstyrelseförvaltningen har avslagit begäran i delegationsbeslut,
KS Del/2012:150.
Kommunen gör bedömningen att en förutsättning för att det skall finnas en
bostadslägenhet som kan tilldelas en adress är att den har giltigt bygglov. Den
aktuella sjöboden saknar bygglov för bostadsändamål, ett ändamål som strider mot
gällande detaljplan. Kvartersmarken för området har beteckningen V med
förklaringen ”Hamn”. Boende får ej förekomma.
Sjöboden är inte avsedd som bostadslägenhet som helt eller till en inte oväsentlig del
används för detta ändamål.
Boendet i sjöboden strider mot såväl bygglov som detaljplan. Sjöboden är således
inte en sådan lägenhet som avses i 3§ lag om lägenhetsregister för vilken kommunen
skall fastställa en entré och belägenhetsadress enligt 10 §.
Lars och Ann-Marie Losman har genom ombudet Rolf Lundfält överklagat beslutet
med begäran att Förvaltningsrätten undanröjer beslutet och återförvisar ärendet till
kommunen med åläggande att fastställa belägenhetsadressen för bostadsfastigheten
Mollösund 5:403.
Förvaltningsrätten har tillställt Orust kommun överklagan för ett yttrande, aktbilaga
1. Kommunen har medgivits förlängd tid för yttrande till 2012-12-07.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i överklagan har inte redovisats några nya faktiska omständigheter som föranleder
en omprövning och ändrat ställningstagande. Kommunstyrelsen vidhåller sitt beslut
från 2012-09-19, KS Del/2012:150.
__________
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Bengt Torstensson yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att i överklagan har inte redovisats några nya faktiska omständigheter som föranleder
en omprövning och ändrat ställningstagande. Kommunstyrelsen vidhåller sitt beslut
från 2012-09-19, KS Del/2012:150.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för omsorg
Verksamheten för lärande
KS/2012:2603
§ 304
Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2013
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på preliminär
sammanträdesplan för 2013. Planen utgår från Kommunfullmäktiges sammanträden.
Bertil Olsson med flera yrkar att förslaget på preliminär sammanträdesplan för 2013
skall återremitteras till Kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning i
samråd med ordföranden i respektive utskott och nämnd.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Bertil Olssons förslag.
__________
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar efter ytterligare beredning ett förslag på
preliminär sammanträdesplan.
Bengt Torstensson yrkar att måndagar och fredagar bör vara sammanträdesfria,
vilket skall finnas med i planeringen inför år 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta sammanträdesplan för 2013, med tillägget att måndagar och fredagar bör
vara sammanträdesfria, vilket skall finnas med i planeringen inför år 2014.
__________
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KS/2011:1413

§ 305
Information om SOLTAK - samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet,
Tjörn, Ale och Kungälvs kommuner
Kommunchef informerar om SOLTAK.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2012:9

§ 306
Utskottet för omsorg - personärenden 2012 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2004.
Underlag Utskottet för omsorg § 1219.
__________
Kommunstyrelsen beslutar enligt Utskottet för omsorgs förslag.
__________

