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Övriga deltagare
Roland Kindslätt, kommunchef
Susanne Gustavsson, verksamhetschef
Lena Danielsson, verksamhetschef
Börje Olsson, kanslichef
Elisabeth Persson, controller 8:30-10:05 § 250
Alice Österman, ekonom 8:30-10:05 § 250
Kristian Larsson, personalchef 9:00-9:25§ 250
Lotta Husberg, ej tjänstgörande ersättare 8:15-12:00 § 249 – 261
Henrik Svedberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare 8:15-12:00 § 249 – 261
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
__________
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2011-01-01 – 2014-12-31
1

2

Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

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

o Roger Hansson
o Gunilla Josefsson
o Anders Fröjdö
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Hans Pernervik
o Els-Marie Ragnar
o Ingrid Cassel
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 Kerstin Gadde
e Lotta Husberg
e Agneta Melin
e Henrik Svedberg
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
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KS/2011:949
§ 249
Utskottet för omsorg - personärenden 2011
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2003.
__________
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag i utredning 2011-11-29.
__________
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KS/2011:945
§ 250
Antagande av budget för 2012 och plan för 2013 - 2014 samt ny taxa för
båtplatsavgifter
Föreligger förslag till budget enligt rubrik, daterad 2011-11-09.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att använda liggande förslag till Budget för 2012 och plan för 2013 och 2014 som
underlag för förhandling enligt § 11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta resultat-, finans- och balansbudget inför 2012 samt plan för 2013-2014, med
tillhörande kommentarer och bilagor, och
att fastställa skattesatsen för 2012 till 21,96% (innan skatteväxling 22,39%), och
att godkänna långfristig bruttoupplåning år 2012 med högst 161 msek, och
att fjärrvärmeverket (som ingår i affärsdrivande verksamhet) senast fr.o.m. 2013 ska
ha uppnått ett positivt ekonomiskt resultat, och
att fastställa en höjning av taxan för fasta båtplatser med 12% +
konsumentprisindex som för 2011 är 3%, att gälla fr.o.m. 2012-01-01, och
att bemyndiga kommunstyrelsen besluta om taxor och tillämpningsregler för all
internfakturering i kommunen, såvida inte i särskilt fall annan ordning är bestämd,
och
att fr.o.m. budget 2012 ska berörda verksamheter kompenseras för de ökande
interna kostnader som följt av att den särredovisning som tidigare skett av vissa
kapitalkostnader (sådana som av kommunfullmäktige beviljats s.k. kompensation)
upphört fr.o.m. 2011, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen se över kommunens dokument för ekonomistyrning,
och därefter återkomma med lämpliga förslag till beslut.
__________
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Veronica Almroth yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och föreslår
kommunfullmäktige att därutöver besluta att från de redovisade medlen för
kommunfullmäktiges förfogande, tillföra verksamheten för lärande och
verksamheten för omsorg 10 mkr, enligt slutlig fördelning på kommunfullmäktige
2011-12-15, och att uppdra till kommunstyrelsen att sänka kostnaden för
samhällsutveckling och stabsorganisationen med 6 mkr; detta som en följd av att det
sen tidigare legat ett effektiviseringskrav på dessa verksamheter som inte
genomförts, samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av
samtliga verksamheters ledningsstruktur.
Lars-Åke Gustavsson och Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta
att återremittera ärendet för förhandling i enlighet med MBL.
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
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KS/2011:1014
§ 251
Motion om att utreda möjligheten att anlägga en isklättervägg på Orust
Bengt Torstensson, socialdemokraterna, föreslår i en motion 2011-06-12,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten
att anlägga en isklättervägg på Orust.
Verksamheten för samhällsutveckling har idag inte någon möjlighet att bedriva en
verksamhet som tillika kan bedrivas av en förening. Den form av anläggning som
redovisas kommer att behöva tillsyn. En förening skulle eventuellt kunna ansöka om
föreningsstöd för denna typ av aktivitet.
Kerstin Gadde yrkar avslag på motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-20 § 135 att återremittera motionen för
ytterligare utredning.
__________
Utredning om möjligheten att bygga en anläggning med isklättervägg kan öka
attraktionen för sporten och samtidigt skapa ett besöksobjekt för Orust.
Kerstin Gadde yrkar avslag på motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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__________
Claes Nordevik och Ingrid Cassel förslår kommunstyrelsen besluta
att återremittera ärendet för kompletterande utredning.
Kommunstyrelsen bifaller Claes Nordeviks förslag.
__________
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KS/2011:1143
§ 252
Motion om projektering av reningsverk för sydvästra Orust
Thomas Ivarsson Centerpartiet, Sven Olsson Miljöpartiet, Bengt Olsson
Orustpartiet och Anders Tenghede Vänsterpartiet föreslår i motion 2011-06-29
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen starta upp
projekteringen av det i översiktsplanen berörda nya reningsverket för sydvästra
Orust med, en möjlighet att framgent även ansluta Varekil och Svanesund.
Verksamheten för samhällsutveckling har påbörjat arbetet med att finna en placering
för reningsverket enligt översiktsplanen. Medel har beviljats med 400 000 kronor för
detta inkluderat kontakt med myndigheter m.m.
När placering har säkerställts, om arbetet skall fortgå, är nästa steg att starta upp med
reningskrav, kapacitetsberäkning m.m. Därefter kan projektering påbörjas.
Medel för projektering behöver anvisas för att arbetet skall kunna fortgå.
Kerstin Gadde yrkar bifall till motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen, uppdra till kommunstyrelsen att påbörja projektering av
det berörda reningsverket på sydvästra Orust.
_________
Veronica Almroth föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.
Bengt Johansson och Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden förklarar Veronica Almroths förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för Veronica Almroths förslag röstar ja”.
”Den som röstar för utskottets förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 3 nej-röster samt 4 avstår.
Av protokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Veronica Almroths förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Veronica Almroths förslag.
Mot beslutet reserverar sig, för centerpartiets i kommunstyrelsen, Bengt Johansson
samt Sven Olsson.
__________
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KS/2011:1397
§ 253
Motion om ställplats för husbilar och husvagnar i Svanesund
Bengt Johansson Centerpartiet föreslår i motion 2011-08-22 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen utreda om Svanesundsföreningen kan ordna
en ställplats för husbilar och husvagnar i ordnade former och enligt gällande regler
att upplåta markområdet ”gamla broparkeringen” till Svanesundsföreningen med
tillåtelse att ta ut en avgift för föreningen för den service som erbjuds på ställplatser,
samt att utredningen ska vara klar inför turistsäsongen 2012.
Tidigare har motioner inlämnats om pendelparkering vid färjan i Svanesund och
kommunfullmäktige beslutade senast 2011-09-29 § 116 att bifalla motionen. Enligt
skrivelse från verksamheten för samhällsutveckling, kommer kontakt att tas med
Västtrafik och Trafikverket för att se över möjligheterna för att finna en bra
placering av en trafiksäker parkering enligt förslaget.
Ansökan om medel har gjorts till Västra Götalandsregionen för detta ändamål.
Verksamheten för samhällsutveckling anser dock att storleken på denna yta gör att
det också skulle kunnas beredas plats för ställplatser för husbilar och husvagnar.
Verksamheten för samhällsutveckling föreslås att få ett uppdrag att kontakta
Svanesunds samhällsförening om intresse finns för dem att bedriva denna
verksamhet som beskrivs av motionären. Eventuell upplåtelse av mark till
föreningen kommer tas upp till beslut i kommunstyrelsen eller upplåtas enligt
delegering.
Kerstin Gadde yrkar bifall till motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen, uppdra till kommunstyrelsen att kontakta Svanesunds
samhällsförening och att arbeta fram riktlinjer för att tillskapa ställplats enligt förslag.
_________
Bengt Johansson, Kerstin Gadde med flera yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2009:460
§ 254
Godkännande av köpeavtal för del av Morlanda-Slätthult 1:29, med
Fiskberedning Paul Mattsson AB i Ellös
Fiskberedning Paul Mattsson AB i Ellös påkallar i skrivelse 2009-04-27 den
optionsrätt bolaget har att förvärva kaj i den del av fastigheten Morlanda-Slätthult
2:78 som kommunen förvärvat av företaget för kajändamål.
Förslag finns på köpeavtal
Claes Nordevik yrkar på godkännande av köpeavtal.
Utskottet för samhällsutvecklingsförslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för del av Morlanda-Slätthult 1:29 med
Fiskberedning Paul Mattson AB i Ellös.
_________
Ingrid Cassel, Claes Nordevik och Anders Fröjdö yrkar bifall till utskottets förslag.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget till köpeavtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2011:1344
§ 255
Planbesked för två enbostadshus, magasin samt sjöbodar på fastigheten
Härmanö 1:89
Syftet med detaljplanen är att skapa nya byggrätter för två enbostadshus, ett magasin
samt tre sjöbodar på fastigheten Härmanö 1:89.
Kerstin Gadde yrkar på avslag till planbesked.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna negativt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för
begärda åtgärder på fastigheten Härmanö 1:89.
__________
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-26 § 241 att återremittera ärendet för
ytterligare genomgång av underlaget för beslut.
__________
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 5 § skall det av planbeskedet framgå om
kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att inleda en
planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen
enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva
områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet
ange skälen för det.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ej medverka till planläggning för begärda åtgärder, samt
att som skäl ange följande: sökta åtgärder ligger delvis inom område som är allmän
platsmark i gällande detaljplan samt gränsar till naturreservatet och bedöms vara av
värde för allmänheten.
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Utskottet för samhällsutveckling ställer sig dock positiv till en ny ansökan för
husläge A.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2011:1227
§ 256
Prövning av begäran om planbesked samt markköp för fastigheten Härmanö
2:26
Begäran om planbesked för att skapa byggrätt för ett enbostadshus på fastigheten
Härmanö 2:26 har inkommit till kommunen.
Tidigare ansökan har 2009 avslagits av Miljö- och byggnadsnämnden. Byggnadsläget
har i den nu aktuella ansökan justerats för att på ett bättre sätt än tidigare anpassa sig
till angränsande Härmanö kyrka och den omgivande platsen.
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 5 § skall det av planbeskedet framgå om
kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att inleda en
planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen
enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att
anta detaljplanen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avse medverka till planläggning för begärd åtgärd på fastigheten Härmanö 2:26,
att detaljplanen avses kunna antas våren 2013, samt
att kommunen är villig att sälja marken till marknadspris.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2011:1256
§ 257
Planbesked för bostäder samt förråd på fastigheten Röra-Äng 1:240
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för bostäder i form av en- och
flerbostadshus på fastigheten Röra-Äng 1:240.
Kommunen ser generellt positivt på nybyggnation av bostäder och det aktuella
området ligger inom Henåns samhällsområde i gällande översiktsplan.
Den totala föreslagna bebyggelsen är sådan omfattning att området bör
detaljplaneras i sin helhet.
Området är även beläget nära väg 160 varför bullersituationen behöver utredas i
planskedet. Någon garanti att planen i slutändan kan komma att antas kan inte
lämnas av kommunen.
Sökanden har framfört önskemål om att få pröva enbostadshusen för sig genom
förhandsbesked. I förslaget ingår även byggnation av ett mindre antal förråd på en
annan del av fastigheten. Förråden skulle eventuellt kunna prövas genom
förhandsbesked varför frågan har vidarebefordrats till miljö- och byggnadsnämnden.
Claes Nordevik yrkar bifall till planbesked.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för en- och
flerbostadshus på fastigheten Röra-Äng 1:240, samt
att detaljplanen avses kunna antas 2:a kvartalet 2013.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-26 § 239 att återremittera ärendet för
utredning av vissa oklarheter i beslutsunderlaget.
__________
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Enligt plan- och bygglagen 5 kap 5 § skall det av planbeskedet framgå om
kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att inleda en
planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen
enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att
anta detaljplanen.
Den totala föreslagna bebyggelsen bedöms vara av sådan omfattning att området bör
detaljplaneras i sin helhet. Däremot bedöms förråden kunna prövas genom
förhandsbesked varför frågan har vidarebefordrats till kommunens miljö- och
byggnadsnämnd.
Claes Nordevik yrkar att kommunen ska medverka till planläggning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avse medverka till planläggning för begärda åtgärder på fastigheten Röra-Äng
1:240, samt
att detaljplanen avses kunna antas 2:a kvartalet 2013.
Kerstin Gadde deltar inte i beslutet.
_________
Kerstin Gadde anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2011:175
§ 258
Medborgarförslag om införande av vårdnadsbidrag
I medborgarförslag inkommet 2011-02-07 förslås kommunfullmäktige (KF) besluta
att införa vårdnadsbidrag i Orust kommun. KF beslutade 2011-02-24 § 2 att skicka
förslaget till beredningen för lärande och omsorg.
Föreligger yttrande från beredningen för lärande och omsorg, daterat 2011-05-10.
KF beslutade 2011-06-30 § 101 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Frågan har behandlats tidigare. Senast 2008-05-19, § 64, av barn- och
utbildningsnämnden då beslutet var att avstå från utredning och beredning av
ärendet tills vidare.
Som underlag finns skrivelse från verksamheten för lärande daterad 2011-09-30. I
skrivelsen konstateras bl.a.:
”Till Verksamheten för Lärande har inte inkommit någon efterfrågan på införande
av vårdnadsbidrag. När det varit brist på platser inom förskolan bl.a. våren 2011
märktes tydligt ett ökat antal telefonsamtal och mail gällande tillgång på förskoleplats
och vilka planer kommunen hade för att tillgodose platsbehovet.
Vårdnadsersättningen för barn mellan 1-3 år med maximerat bidrag på 3000 kronor
per månad kan troligen inte ersätta en förskoleplats som ger möjlighet till studier
eller förvärvarbete. Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med andra bidrag eller
ersättningar då villkoret för att få att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte nyttjar
offentligt finansierad förskoleverksamhet (förskola eller familjedaghem). Vårdnadsbidraget kan inte lämnas till en vårdnadshavare som har vissa ersättningar som till
exempel arbetslöshetsersättning, introduktionsersättning och föräldrapenning.
I den nya skollagen tydliggörs förskolans roll som det första steget i barnens lärande.
Den 1 juli 2009 infördes en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som följer
med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Denna möjlighet har ökat
föräldrarnas val gällande vilken typ av verksamhet eller var barnen ska ha sin placering, i egen, annan kommun eller fristående verksamhet.
En satsning på fortsatt utbyggnad av förskolans platser, gruppstorlek och pedagogisk
kvalité bör prioriteras före införandet av ett vårdnadsbidrag.”
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Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, föreslå att Kommunstyrelsen beslutar om att prioritera en satsning
på fortsatt utbyggnad av förskolans platser, gruppstorlek och pedagogisk kvalité,
samt
att motionen härmed anses vara besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att prioritera en satsning på fortsatt utbyggnad av förskolans platser, gruppstorlek
och pedagogisk kvalité, samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
__________
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KS/2011:260
§ 259
Kvartal 3 2011 - Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g § LSS
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). En rapporteringsskyldighet
infördes i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Kommunstyrelsen skall, enligt Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:35,
till Socialstyrelsen och kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen en gång per kvartal, som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet samt beslut som har verkställt.
Rapportering skall även ske om avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Till fullmäktige ska kommunstyrelsen lämna en statistikrapport med avidentifierade
uppgifter.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum och även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Orust kommun har tidigare rapporterat enbart gynnande beslut som inte har
verkställts under gällande inrapporteringsperiod. Enligt kontakter med
Socialstyrelsen skall alla gynnande beslut som inte har verkställts under samtliga
kvartal tas med varje kvartalsinrapportering
Rapportering tredje kvartalet 2011 – SOL och LSS
Verksamhet
Antal gynnande beslut
Individ- och familjeomsorgen
0
Vård och omsorg
3
Handikappomsorgen
3

Beslut som är verkställda
0
3
0

Kvartalsrapporten, enligt verksamhetens skrivelse 27 oktober 2011, skickats skickat
till Socialstyrelsen och kommunens revisor 12 oktober 2011.
______________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna rapporten för tredje kvartalet 2011 för ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f § SoL samt enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g § LSS.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:1953
§ 260
Justering av va-taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning § 15
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 158 bl.a. att med verkan från 2011-0101 anta förslag till ny va-taxekonstruktion, daterad 2010-11-09, berörande
brukningsavgifter för fastigheter inom och utanför verksamhetsområdet och
avtalskunder samt anläggningsavgifter för fastigheter inom och utanför
verksamhetsområde.
I § 15 stod följande:
”Kommunstyrelsen beslutar om ändring av brukningsavgiften”.
Passusen behöver förtydligas för att klarlägga hur regleringen efter index ska ske.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att justera § 15 i va-taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning till att lyda:
”Avgifter enligt punkterna 10-12 är baserade på indextalet 305,57 (2010-10) i
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannan rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.”
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:1952
§ 261
Indexhöjning av anläggningsavgifter och brukningsavgifter för vatten- och
avloppsanläggning
I ”Taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” §§ 9 och 15
står följande:
”§ 9 Rätt till indexuppräkning
Avgifter enligt punkterna 6-8 är baserade på indextalet 305,57 (2010-10) i
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.”
”§ 15 Ändring av brukningsavgifter
Avgifter enligt punkterna 10-12 är baserade på indextalet 305,57 (2010-10) i
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.”
Skillnaden mellan konsumentprisindex oktober 2010 (305,57) och oktober 2011
(313,42) är 2,6 %.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att höja anläggningsavgiften och brukningsavgiften i va-taxan för Orust kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning med 2,6 % att träda i kraft 2012-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:1766
§ 262
Ändring av index innebärande höjning av renhållningstaxan
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-22 § 6 att anta ny renhållningstaxa i enlighet
med kommunstyrelsens förslag 2001-02-07 § 20.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut från 1996-0425 § 64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor
åter får antas av styrelse/nämnd.
För renhållningstaxan gäller:
Justering av taxan skall ske med hänsyn till ändringarna i renhållningsindex R77:1,
när detta ändras med minst sex enheter per oktober månad i förhållande till det
indextal, som gällde vid det senaste tillfället då prisändringar företogs, varvid
framräknat pris avrundas till närmast hela krontal.
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2010 - 563,9
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2011 - 595,5
Skillnaden mellan oktober 2010 och oktober 2011 är 5,6 %.
Claes Nordevik yrkar på en höjning av renhållningstaxan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 5,6 % fr.o.m. 2012-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:1767
§ 263
Ändring av index innebärande höjning av slamsugningstaxan
Kommunfullmäktige beslutade 1981-12-10 § 154 att anta taxor för slamsugning i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25 §
64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor åter
får antas av styrelse/nämnd.
För slamsugningstaxan gäller:
Taxan skall indexregleras enligt statistiska centralbyråns renhållningsindex R 77:2
med 1977 som basår. Som grund för indextalets utveckling läggs indextalet 158,9
(oktober månad 1981), samt att kommunstyrelsen bemyndigas att med anmälan till
kommunfullmäktige besluta en indexhöjning av slamsugningstaxan när
renhållningsindex R 77:2 för oktober närmast föregående år förändras med minst
sex enheter.
Renhållningsindex oktober 1981 – 158,9
Renhållningsindex oktober 2010 – 556,7
Renhållningsindex oktober 2011 – 584,6
Skillnaden mellan R 77:2 oktober 2010 och oktober 2011 är 5,1 %.
Anders Fröjdö yrkar på höjning av slamsugningstaxan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjning av taxan för slamsugning med 5,1 % fr.o.m. 2012-01-01,
samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kanslichef
KF sekreterare
Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för omsorg
Verksamheten för lärande
KS/2010:1157
§ 264
Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2012
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan för
kommunstyrelsens sammanträden under 2012. Årsplanen utgår från
kommunfullmäktiges sammanträden.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslaget.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Folkhälsorådet
OKFS
KS/2011:1336
§ 265
Antagande av ny arbetsordning för Folkhälsorådet
Nu gällande arbetsordning för folkhälsorådet antogs av kommunstyrelsen 2009-0211 § 30.
Nu har förslag till arbetsordning arbetats fram som är anpassad till den nya
nämndsorganisationen. Förslaget är daterat 2011-09-09.
Folkhälsorådet beslutade 2011-09-09 § 18 bl.a. att föreslå för kommunstyrelsen att
anta förslaget till arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till arbetsordning.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Länsstyrelsen
Scanfjord
KS/2010:150
§ 266
Yttrande över dispensansökan från hastighetsbegränsning i farvattnet utanför
Lervik, Mollösund
Länsstyrelsen har 2011-07-12 beslutat om hastighetsbegränsning om 5 knop i
farvattnet utanför Lervik, Mollsund.
I skrivelse 2011-10-24 och 2011-10-27 ansöker Scanfjord Mollösund AB om dispens
för nämnda hastighetsbegränsning.
Nämnda hastighetsbegränsning innebär olägenheter för sökanden. Ansökan avser
dispens fram till 2012-05-31.
Länsstyrelsen översänder i remiss 2011-11-01 ansökan för kommunens yttrande.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka bifall till dispensansökan.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Göteborgsregionens delregionala forum
Valpärmen
De valda
Personalenheten
KS/2011:1918
§ 267
Val av två representanter i Göteborgsregionens delregionala forum för tiden
2012-2014
Västtrafiks delregionala ägarråd finns inte längre efter regiontrafikens
omorganisation.
Vid Göteborgsregionens delregionala ägarrådsmöte 2011-09-23 beslutades att varje
kommun ska välja två representanter till det delregionala forum (eller kollektivtrafikråd) som ersätter delregionala ägarrådet från årsskiftet. Det beslutades också att bl.a.
Orust kommun var välkommen att medverka i Göteborgsregionens delregionala
forum.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att utse
Roger Hansson, Kårehogen
Ingrid Cassel, Edshult
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Räddningschef
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:99
§ 268
Förslag till utökad säkerhetsorganisation - Enhet för skydd och säkerhet för
Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-09 § 36 att ge räddningschefen i uppdrag att
rekrytera en Säkerhetskoordinator, presentera ett organisationsförslag till en ny
förstärkt säkerhetsorganisation, samt att ta fram förslag och uppdragsbeskrivning för
införande av en Tjänsteman i beredskap (TIB).
Säkerhetskoordinatorn rekryterades och påbörjade sin anställning 2011-06-01. Ett
beslut om införande av TIB togs av KS 2011-05-26 § 121. Förslaget till ny
säkerhetsorganisation har presenterats för Utskottet för samhällsutveckling och för
ledningsgruppen.
Det finns flera fördelar med en förstärkt säkerhetsorganisation är flera. Ett syfte är
att kommunen på ett tydligt sätt följer riktlinjerna angivna i regleringsbrev för
Myndigheten för Skydd och Säkerhet (MSB). Vidare skapar en enhet för skydd och
säkerhet en plattform för ett heltäckande säkerhetsarbete i enlighet med kommunens
geografiska områdesansvar. Det innebär allt från vardagsolyckan via räddningstjänst
till en väl fungerande krisberedskapsorganisation i händelse av en extraordinär
händelse eller svår påfrestning på samhället. Att en tjänsteman i beredskap ingår i
den nya organisationen enligt beslut innebär en tids- och kostnadseffektiv resurs vid
de tillfällen där någon som bor eller vistas i kommunen akut måste komma i kontakt
med en kommunal företrädare utanför arbetstid. Det kan gälla inbrott, skadegörelse
eller annan åverkan. I beslutet om TIB slås fast att omfattningen skall fastställas av
kommunens ledningsgrupp.
Den föreslagna utvidgade säkerhetsorganisationen skall omfatta:
• förebyggande brandskydd enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om
brandfarliga och explosiva varor,
• räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor,
• samordnad säkerhet avseende personskydd, skalskydd, risk- och sårbarhet,
avvikelserapportering och uppföljning,
• krisberedskap, krisinformation
• säkerhetsskydd,
• räddningschef- och tjänsteman i beredskap
Med enheten för skydd och säkerhet skapar kommunen förutsättningar för ett
heltäckande samverkande säkerhetsarbete. Detta sker helt i linje med samhällets krav
på ett nationellt, regionalt och lokalt säkerhetsarbete enligt den geografiska
ansvarsprincipen. Enheten skall vara ett tydligt stöd till, och en resurs för, övriga

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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kommunala verksamheter såväl som till externa aktörer för att skapa en trygg och
säker kommun.
Enhetens verksamhet skall bedrivas enligt en i verksamhetsplanen för varje
delområde fastlagd inriktning avseende omfattning, bemötande, servicenivå och
kostnadseffektivitet. Tydliga mätbara mål och delmål skall anges och hur målen
uppnåtts skall framgå i årsredovisningen.
Enheten kommer i samverkan med övriga verksamheter följa upp att arbetet med
risk- och sårbarhetsanalyser, avvikelserapportering och säkerhetshöjande åtgärder
sker på ett samordnat sätt i enlighet med styrande regelverk.
Kerstin Gadde föreslår att räddningschefen får i uppdrag att etablera enheten för
skydd och säkerhet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till räddningschefen att etablera enheten för skydd och säkerhet inom
verksamheten för samhällsutveckling från och med 2012-01-01, samt
att enhetens kostnader i sin helhet skall ingå i budgetarbetet för 2012.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till räddningschefen att etablera enheten för skydd och säkerhet inom
verksamheten för samhällsutveckling fr.o.m. 2012-01-01.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
Kollektivtrafikhandläggaren
KS/2011:1645
§ 269
Yttrande över förslag om gemensam organisation och gemensamma regler för
färdtjänst och riksfärdtjänst
Uppdraget i utredningen ”Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av
regler” gavs i januari 2010 av Samrådsorganet, som består av kommunalförbundet
VästKom:s arbetsutskott och presidierna i Västra Götalandsregionens regionstyrelse
och hälso- sjukvårdsutskott. Uppdraget innebar att föreslå regler och organisation
som ger mer lika villkor för invånarna i Västra Götaland att resa med färdtjänst,
riksfärdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik samt att beskriva effekterna för
verksamheten och för resenären.
Utredningens arbetsgrupp överlämnade slutrapporten under hösten 2010, varvid
parterna beslutade att godkänna innehållet samt processa innehållet inom respektive
organisation. VästKoms styrelse överlämnade utredningen till de fyra delregionala
kommunalförbunden för vidare handläggning.
Fyrbodals kommunalförbund ställer nu en intresseförfrågan till
medlemskommunerna gällande gemensam organisation och gemensamma regler för
färdtjänst och riksfärdtjänst. Svar önskas senast 2011-12-31 förlängning begärd av
Orust kommun och godkänd av Fyrbodals kommunalförbund.
Västra Götaland erbjuder länets kommuner att ansluta sig till gemensamma
färdtjänstregler och samtidigt överlåta myndighetsutövningen inom färdtjänst och
riksfärdtjänst till Västra Götalandsregionen. Varje kommun måste ha fattat sitt beslut
senast 2013-12-31. De kommuner som inte lämnar över ansvaret för färdtjänst
anordnar sin egen färdtjänstverksamhet när Västtrafiks trafikavtal upphör. De
kommuner som överlåter ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Västra
Götalandsregionen faktureras enligt fastställda principer. Först när samtliga
kommuner anslutit sig till helheten kan en skatteväxling ske.
Kostnaden är preliminär och beräknad på 2008 års siffror. Ökningen förväntas bli +
10 miljoner till + 45 miljoner för hela Västra Götalandsregionen, beroende på vilken
egenavgift som antas.
Claes Nordevik föreslår kommunstyrelsen besluta att Orust kommun avstår från att
ingå i den gemensamma organisationen.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att ingå i den gemensamma organisationen och anslutning till
gemensamma regler för färdtjänst och riksfärdtjänst.
_________
Anders Fröjdö med instämmande av Ingrid Cassel och Gunilla Josefsson föreslår
kommunstyrelsen besluta
att för Orust kommuns del ställa sig bakom slutrapportens alternativ 2, som innebär
att positivt ställningstagande till gemensam organisation och gemensamma regler
samt specifikt för alternativ 2; ett snabbare genomförande.
Kommunstyrelsen bifaller Anders Fröjdös förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
OKFS
KS/2011:1765
§ 270
Avgift för servitut för bergvärme
Under ett tiotal år har fastighetsägare på bl.a. Käringön borrat efter bergvärme inom
kommunal mark utan att någon markupplåtelse funnits.
För att ägarna till bergvärmeanläggningarna skall försäkras om att få ha kvar sin
anläggning krävs att någon typ av rättighet för markupplåtelsen tecknas med Orust
kommun.
Servitut är att föredra då det är knutet till fastigheten och inte till person.
Orust kommun kan ta ut en servitutsavgift om 3 000 kr/anläggning med uppräkning
med konsumentprisindex och därefter kan ägaren till anläggningen ansöka om
inskrivning i fastighetsregistret och därmed ta kostnaderna för detta.
Claes Nordevik yrkar att Orust kommun ska ta avgift för servitut för bergvärme.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ta ut en avgift om 3 000 kronor/anläggning med uppräkning med
konsumentprisindex för bergvärmeanläggning på kommunal mark.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att ta ut en avgift om 3 000 kronor/anläggning med uppräkning med
konsumentprisindex för bergvärmeanläggning på kommunal mark.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2011:1247
§ 271
WEPA - genomgång
West Sweden har tillsammans med Orust kommun arbetat med att ta fram vilka
möjligheter Orust har att utveckla sina verksamheter med finansiering från EU:s
transnationella program. Som ett led i detta arbete har West Sweden genomfört en
analys.
West Sweden ber Orust kommun att utifrån den analysen ta fram områden att gå
vidare inom.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att söka EU-bidrag inom två områden, i första hand inom Kultur och turism genom
”Ett museum, upplevelsecentrum som visar dels historien för byggande av
fritidsbåtar, dels tar besökarna in i det framtida användandet av fritidsbåtar genom
innovativa lösningar” och i andra hand inom Näringsliv ”Sol- och/eller
bioenergipark, centrum för förnyelsebar energiförsörjning”.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:1626
§ 272
Organisationsförändring rehabiliteringsenheten i Verksamheten för omsorg
Sociala omsorgsnämnden fick 2010-06-22 (2010:134) en redogörelse om den
balansgrupp som startats inom dagrehabiliteringen. Nämnden beslutade att uppdra
åt förvaltningschefen att se över hur den verksamheten kan utvecklas så att patienten
kan få fortsatt stöd när så behövs samt att inventera hur stor behovsgruppen är.
Orust kommun har flera verksamhetsformer inom verksamhetsområdet Vård och
Omsorg vilka syftar till att stärka enskildas resurser för att möjliggöra ett
självständigt liv. Dagrehabilitering är en ordinarie verksamhet och hemrehabilitering
är en verksamhet som bedrivs i projektform och finansieras genom statliga
stimulansmedel till och med år 2011. Arbetsterapeut och sjukgymnast ingår i
vårdplaneringsteam tillsammans med sjuksköterska och social omsorgshandläggare.
Utifrån ovanstående beslutade Sociala omsorgsnämnden 2010-12-14 § 153 att
uppdra åt förvaltningschefen att genomföra en utvärdering samt att utarbeta ett
förslag på hur verksamhetsinnehållet inom dagrehabiliteringen, balansgruppen samt
hemrehabiliteringen skall vara organiserad för att nå optimalt resultat.
I samband med att verksamheten skulle genomföra utvärderingen aviserade Västra
Götalandsregionen att de hade för avsikt att gå ut och upphandla sammanhållande
rehabiliteringstjänster. Strax innan sommaren avslutades upphandlingen och Carema
fick avtal att bedriva sammanhållen rehabiliteringsverksamhet som omfattar både
sjukgymnastik och arbetsterapi för Västra Götalandsregionens patienter.
Från och med 1 januari 2012 blir det därmed inte längre aktuellt med ett avtal för
arbetsterapiinsatser och hjälpmedelshantering mellan Orust kommun och Västra
Götalandsregionen avseende patienter som är behov av primärvårdens arbetsterapi.
Därmed förändras förutsättningarna för arbetsterapiverksamheten markant i Orust
kommun.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 21 oktober 2011 finns beskrivet förändrade
förutsättningar för Orust kommun dels ur ett ekonomiskt och organisatoriskt
perspektiv m.m. dels de organisatoriska anpassningar som måste göras med de
konsekvenser det innebär samt övrig anpassning av rehabiliteringsenheten.
______________
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att rehabiliteringsenheten i Verksamheten för omsorg organisatoriskt anpassas till de
förändringar som redogörs i verksamhetens skrivelse 21 oktober 2011.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:1059
§ 273
Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar Västra Götaland 2011-2015
Västra Götalandsregionen har tillsammans med VästKom tagit fram ett
inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland.
Inriktningsdokumentet är taget i Hälso- och sjukvårdsutskottet. Detta dokument är
en uppdatering av ett tidigare dokument (2005 11 15) som på ett övergripande plan
redogjorde för inriktningen på ungdomsmottagningarnas verksamhet. Det nya
dokumentet skiljer sig inte från det gamla annat än att där förekommer en del nya
formuleringar som troligen är tänkta att vara förtydliganden samt viss omdisponering
av texten. Som exempel kan nämnas:
Det övergripande målet är detsamma:
• Ungdomar ska erbjudas stöd under hela uppväxttiden och ges förutsättningar
utifrån sina livsvillkor att göra hälsosamma val av levnadsvanor.
• UM ska främja fysisk och psykisk hälsa samt stärka och hjälpa ungdomar i
övergången mellan ungdom och vuxenliv.
Huvudområden för verksamheten är i det nya dokumentet:
-Levnadsvanor och livsvillkor
-Samlevnad och relationer
-Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter
-Psykisk hälsa
De gamla huvudområdena var:
-Sexualitet och samlevnad/relationer
-Psykologiska och sociala frågor
-Livsstilsfrågor.
Inriktningsdokumentet är allmänt hållet och reglerar inte det lokal arbetet, men styr
ändå innehållet i dessa i väsentliga delar. Tanken är att varje kommun skall anta
inriktningsdokumentet för att sedan gå vidare med lokala överenskommelser eller
avtal.
Dokumentet är allmänt hållet och styr verksamheten i en riktning som Orust
kommun tidigare ansett rimlig. Det som för Orust del blir viktigare är den lokala
överenskommelsen.
Orust kommun har, enligt verksamhetens skrivelse 25 oktober 2011, samverkat kring
Ungdomsmottagning under många år med viss framgång och vill gärna fortsätta på
samma sätt även i framtiden. Det lokala avtalet reglerar innehållet i verksamheten
(ett Orustfokus), driftansvar, hälso- och sjukvårdsansvar, finansieringsprinciper och
former för samverkan och gränsdragning till andra verksamheter. Orust har till
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skillnad från många andra kommuner delat verksamhetsansvar med regionen och vill
att det så förblir.. Det sista är viktigt eftersom ungdomsmottagningen inte får bli en
primärvårdsmottagning för ungdomar.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
att godkänna Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2011-2015 enligt Verksamhetens för omsorgs skrivelse 25 oktober 2011.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:1038
§ 274
Social rådgivning anonymt via kommunal chatt.
Beredningen för lärande och omsorg lämnade i skrivelse 10 maj 2011 förslag till
införande av kommunal rådgivning. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-30 §
100 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för handläggning.
Som underlag finns skrivelse 2011-10-25 från verksamheten för omsorg.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom verksamheten för omsorgs remissvar enligt verksamhetens
skrivelse daterad 25 oktober 2011.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till sammanträde 2011-12-14.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2009:635
§ 275
Projektet Ungdomsslussen och behoven för bland annat målgruppen unga
arbetslösa
Ungdomsslussen startade som ett 2-årsprojekt 1 januari 2010. Projektet ska vara
slutfört 31 december 2011.
Utskottet för omsorg beslutade 2011-05-27 § 45, vid utvärdering av
Ungdomsslussen, att ge verksamhetschefen för omsorg i uppdrag att se över
verksamheten och behoven för bland annat målgruppen unga arbetslösa och
presentera fortsättningsförslag för målgrupperna.
Målsättningen var att minska ungdomars utanförskap i arbetslivet och samhället
samt att få ungdomarna att inse vikten av att ta hand om sig själva samt deras fysiska
och psykiska kondition.
Projektet har bidragit till en förståelse i att socialtjänsten måste se över sina
samverkansformer och fundera över hur de olika rollerna, handläggare, utförare,
behandlingspersonal samspelar mot ett gemensamt mål. Projektet har också bidragit
till att frågan om socialtjänstens barn och ungdomar kommit i fokus.
En närmare kontroll av individ- och familjeomsorgens klienter visar att en fjärdedel
av samliga försörjningsstödshushåll utgörs av ungdomar i åldrarna 18-25 år.
Individ och familjeomsorgen kan inte se att det är rimligt att fortsätta bedriva
Ungdomsslussen vidare i den form som den verkat fram till nu, utan anser att
projektet ska avslutas i och med 2011 utgång.
Verksamhetschefen för individ och familjeomsorgen har i uppdrag från Utskottet
för omsorg att se över kostnaderna för försörjningsstödet och utifrån det lägga
förslag på lämpliga åtgärder.
Individ och familjeomsorgen i Verksamheten för omsorg har för avsikt, enligt
verksamhetens skrivelse 25 oktober 2011, att återkomma till Utskottet för omsorg
samt Kommunstyrelsen med förslag till åtgärd avseende målgruppen unga 18-30 år
under senare delen av våren 2012.
Redan nu kan sägas att de förslag som kommer att lämnas kommer att ha individen
som utgångspunkt och beräkningar som presenteras kommer att präglas av ett
socioekonomiskt tänkesätt. Ytterligare en utgångspunkt kommer att vara att
verksamheten i huvudsak ska använda befintliga verksamheter, både externa och
interna. Förhoppningsvis kommer de att vara bättre samordnade.
_____________
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Utskottet för omsorg beslutar
att verksamheten möter kvarvarande deltagare i projektet med individuell planering
att verksamheten presenterar ett förslag om åtgärder för målgruppen unga 18-35 år
under senare delen av våren 2012.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att det tvååriga projektet Ungdomsslussen upphör 31 december 2011
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunchef
Verksamhetschef lärande
Verksamhetschef omsorg
KS/2011:1039
§ 276
Förebyggande arbete bland barn enligt en socioekonomisk modell
Tidigare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktige har det lämnats
information om en rapport från av förvaltningen tillsatt projektgrupp som
presenterar en modell för socioekonomisk beräkning av insatser för barn- och
ungdom. Beredningen för lärande och omsorg har yttrat sig över modellen i skrivelse
2011-05-11.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-30 § 103 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Ärendet har därefter beretts gemensamt i verksamheterna för lärande respektive
omsorg. Verksamheterna har yttrat sig. I skrivelse 2011-10-24 föreslås en
projektfond för förebyggande socioekonomiska projekt.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, som sitt remissvar till Kommunstyrelsen ställa sig bakom verksamheternas skrivelse daterad 2011-10-24, d.v.s att föreslå Kommunstyrelsen att inrätta
investeringsfond under Kommunstyrelsen avsedd för projekt med betoning på förebyggande arbete med kommentar att fonden inte ska vara en disponibel post i
Kommunstyrelsens budget utan ligga kvar under åren för att skapa en stabilitet i
utvecklingen av preventiva åtgärder som på sikt främjar folkhälsan och
kostnadsutvecklingen i kommunen.
__________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom verksamheterna för omsorgs och lärandes gemensamma skrivelse
daterad 2011-10-24.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
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Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom verksamheternas skrivelse daterad 2011-10-24, d.v.s. att inrätta
en investeringsfond under kommunstyrelsen avsedd för projekt med betoning på
förebyggande arbete med kommentar att fonden inte ska vara en disponibel post i
Kommunstyrelsens budget utan ligga kvar under åren för att skapa en stabilitet i
utvecklingen av preventiva åtgärder som på sikt främjar folkhälsan och
kostnadsutvecklingen i kommunen.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för lärande
KS/2011:1750
§ 277
Översyn av bussangöring vid kommunala skolor - Anpassning till nya
linjetrafiken
I skrivelse daterad 2011-11-14 från verksamheten för lärande beskrivs behoven av
översyn av bussangöringarna vid kommunens skolor.
Önskemål om att se över och förbättra trafiksituationen i Ellös (MorlandavägenGlimsåsvägen-Ellösvägen-Gullbergsvägen), har tidigare påtalats från både
kommuninvånare och politiker. I samband med att Tvets skola stängdes och
eleverna lokaliserades till Ellös skola, har andelen bilar vid lämning och hämtning
till/ från fritidshemmen ökat. För närvarande pågår upphandling av så kallade
”skollinjer” för att skjutsa elever till och från skolan. Den nya trafiken startar i
augusti 2012, ingår i det ordinarie linjetrafiknätet och är öppen för alla resenärer.
Det behövs genomföras lämpliga anpassningar av bussangörningarna vid Varekils,
Ellös och Tvets skolor inför start av nytt trafikavtal i augusti 2012, samt
omlokalisering av Ellös låg- och mellanstadieskola i augusti 2013. I Ellös måste tas
hänsyn till den totala trafiksituationen.
__________
Lars-Åke Gustavsson (m) önskar förtydligande information gällande begreppet
”anpassning till linjetrafik, det vill säga om det innebär utökat antal bussar eller
ökning av bussarnas storlek samt belyser att trafiksituationen vid Ängås skola och
Stensbo Friskola inte är medräknade i förslaget. Verksamhetschefen Susanne
Gustafsson ger förtydligande information.
Lars-Åke Gustavsson (m) föreslår att förslag till beslut om uppdrag enligt
ovanstående punkt 3, omfattar samtliga skolor och förskolor.
Veronica Almroth (fp) föreslår att även uppdrag ges om en översyn av behovet av
parkeringsmöjligheter vid föräldrars hämtning och lämning av barn samt att
översynen omfattar samtliga skolor och förskolor.
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Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till verksamheten för samhällsutveckling
• se över och anpassa bussangörning vid Ellös skola inför trafikstart med
skollinjer i augusti 2012
• utreda andra möjligheter till placering av bussangörning än i direkt
anslutning till Ellös skola med hänsyn till den totala trafiksituationen i Ellös
• utreda, se över bussangörning och vid behov anpassa den vid samtliga skolor
och förskolor.
• se över behovet av parkeringsmöjligheter vid föräldrars hämtning och
lämning av barn vid samtliga skolor och förskolor.
__________
Veronica Almroth yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:1733
§ 278
Handlingsplan för Ellös närvärmeverk
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-05 § 213 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en handlingsplan för att få kommunens
affärsmässiga verksamheter i ekonomisk balans och presentera denna för
kommunstyrelsen.
Närvärmeverket i Ellös byggdes 2009 och togs i bruk 2010. Det första
investeringsbeslutet 2009 var på 34,3 miljoner kronor. Under byggtiden ökade
kostnaderna med cirka 20 miljoner kronor. Det fanns många orsaker som att
byggandet genomfördes i en högkonjunktur vilket drev upp priser på arbete och
material. Kraven på säkerhet skärptes och bland annat installerades ett
sprinklersystem. I samband med kommunens investeringsprogram för förbättrat
klimat KLIMP togs även beslut om att bygga ett fält med solpaneler i anslutning till
verket.
För att dels komma till rätta med kostnader och för att öka intäkterna planeras flera
olika åtgärder.
Förändringar av kostnader
En översyn av avskrivningstiderna görs och anläggningens olika delar läggs på olika
avskrivningstider. Idag har hela anläggningen en avskrivningstid på 20 år.
Avskrivningstiderna kommer att förändras utifrån den livslängd olika delar av
närvärmeverket har. Därför kommer fyra separata objekt att skapas med fyra olika
avskrivningstider enligt följande,
• Objekt ett: Maskin
20 år
• Objekt två: Solfångare
30 år
• Objekt tre: Byggnad
33 år
• Objekt fyra: Kulvert
50 år
De förändrade avskrivningstiderna kommer att spara cirka en miljon kronor och
modellen som används är en vedertagen och används av både kommuner och bolag.
Den ändrade modellen för avskrivningar startar redan 2011.
På återvinningscentralen Månsemyr har ett område ställts i ordning för att ta emot
och bearbeta skogsris och trädavfall. Avfallet flisas och används som bränsle i
närvärmeverket. Att använda egen flis i jämförelse med att köpa in samma kvantitet
blir en besparing på cirka en miljon kronor.
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Ökade intäkter
Förutom att se över kostnaderna ska även insatser göras för att höja intäkterna.
Nyligen har intäkterna ökat med ca 1,8 miljon kronor då bl.a. en storförbrukare
skrivit avtal och ansluter till verket i börja av 2012. Därutöver ska en
kommunikationsplan upprättas för att locka fler brukare. Flera olika målgrupper ska
nås med budskap om fördelarna med att ansluta till närvärmeverket.
Taxan för närvärmen ska ses över. Det kan innebära en höjning men alla
förändringar av taxan ska noga utredas för att inte tappa brukare eller försvåra för att
kontraktera nya brukare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att med godkännande översända föreliggande handlingsplan till kommunstyrelsen.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna handlingsplanen.
__________

Orust kommun
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§ 279
Anmälan av inkomna skrivelser
Protokollsutdrag rörande SOLTAK
24 oktober 2011
Stenungsunds kommun
(KS/2011:1413)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 280
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-11-16,
KSUL 2011-11-14, KSUO 2011-11-15,
KSUS 2011-11-09

KS/2011:1 002

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2011-11-17

KS/2011:5 002

Personalärenden
Enligt löpnr 735 – 822

KS/2011:6 023

Samverkan i Orust kommun 2011-05-12
(KS/2011:1678)
Kollektivavtal flexibel arbetstid 2011-07-27
(KS/2011:1679)
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-11-18

KS/2011:3 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2011-11-17

KS/2011:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2011-11-18

KS/2011:3 002

__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KS/2011:344
§ 281
Anmälan av verksamheten för omsorgs delegeringsbeslut av personärenden sekretess - fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
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 10/2011
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 9/2011.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 10/2011.
Dnr VOS 2011:32 - Lex Sarah ordförandebeslut 2011-11-15.
Dnr VOS 2011:30 - Lex Sarah ordförandebeslut 2011-10-31
Dnr VOS 2011:33 - Reglering av anställningsavtal för personal inom vård och
omsorg.
Dnr VOS 2011:34 - Reglering av anställningsavtal för personal inom
handikappomsorgen.
Dnr VOS 2011:38 - Reglering av anställningsavtal för personal inom
handikappomsorgen.
____________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

