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Exp:
Kommunchef
Kommunfullmäktige
KS/2012:2278
§1
Motion om tillsättning av en opartisk haverikommission för Henåns skola
Veronica Almroth, folkpartiet, föreslår i motion 2012-08-21 kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt revisionen att skyndsamt tillsätta en oberoende
haverikommission som ska utreda hela processen för byggnationen av Henåns skola,
från beslut om byggande till färdig byggnad, och att granskningen skall vara färdig
innan starten av Ängås skolas byggnation, samt att resultatet av granskningen ska
publiceras på kommunens hemsida och presenteras i kommunfullmäktige.
Kerstin Gaddes motion om att utreda erfarenheter från planeringen och
byggnationen av Henåns skola, daterad 2012-08-27 har behandlats av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-13 § 202 att med
hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-29 bifalla motionen. I motionen föreslår
Kerstin Gadde 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 har i beslut 2012-12-17 § 180 lagt förslag till kommunstyrelsen
innebärande att tillsätta en extern aktör för granskning av hela byggprocessen kring
byggandet av Henåns skola, samt att granskningen utförs parallellt med påbörjad
om- och tillbyggnation av Ängås skola.
Utskottet för samhällsutveckling har i beslut 2012-11-07 § 181 lagt förslag till
kommunstyrelsen, innebärande att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning
till skrivelse daterad 2012-10-29 anse motionen besvarad.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att
snarast upphandla en extern aktör för granskning av hela byggprocessen samt begära
medel härför, samt föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2012-12-13 § 202 anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att snarast upphandla en extern aktör för granskning
av hela byggprocessen samt begära medel härför.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-12-13 § 202 anse motionen
besvarad.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2466
§2
Motion om matlagning i det egna hemmet
Socialdemokraterna genom Lotta Husberg lämnade in en motion daterad 18
september 2012 om Matlagning i det egna hemmet. Syftet med motionen är att
förbättra en redan bra service med matdistribution med ökad valfrihet.
Verksamheten för omsorg har, enligt verksamhetens skrivelse 20 november 2012,
för närvarande inga möjligheter att utreda en enstaka insats inom hemtjänsten. Skälet
till detta är att verksamheten i sin helhet måste genomlysas för att komma till rätta
med effektivitetsproblem.
En utredning, Kostnad per brukare, KPB som genomfördes under våren 2012
visade bland annat på att matdistributionen i Orust kommun var både omfattande
och dyr. Riktlinjer för biståndsbedömning när det gäller matdistribution måste ses
över och i samband med det får verksamheten för omsorg ta ställning till att utöka
möjligheterna att laga enklare måltider i hemmet. Redan i dag förekommer det
enklare tillagning i hemmet men inte i den omfattning som efterfrågas i motionen.
Munkedals kommun tillämpar matlagning i hemmet men har valt bort att arbeta med
matdistribution. Det innebär för Orust kommuns del stora kostnader och stora
kvalitetsproblem för matdistribution.
Verksamheten för omsorg återkommer med förslag på förändringar när hela
verksamheten är genomlyst.
______________
Bertil Olsson(s) föreslår utskottet att Verksamheten för omsorg återkommer med
utredning i frågan om matlagning i det egna hemmet till översyn har gjorts dels om
biståndsbedömning för matdistribution dels översyn av hemtjänstens
verksamhetsområden.
Johan Stein (c) föreslår utskottet att Verksamheten för omsorg återkommer med
utredning i frågan om matlagning i det egna hemmet i samband med översynen görs
av hemtjänsten.
Utskottets för omsorgs förslag i enlighet med Johan Stein (c) förslag till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Verksamheten för omsorg återkommer med utredning i frågan om matlagning i
det egna hemmet i samband med översynen görs av hemtjänsten
att därmed anse motionen vara besvarad tillsvidare.
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______________
Johan Stein föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningsområde omsorg i
samband med den översyn som görs av hemtjänsten även utreder frågan om
matlagning i det egna hemmet samt att därmed anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förvaltningsområde omsorg i samband med den översyn som görs av
hemtjänsten även utreder frågan om matlagning i det egna hemmet, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2009:950
§3
Förlängning av byggnation på fastigheten Huseby 1:95
På den kommunala fastigheten Orust Huseby 1:95 har köpekontrakt skrivits och
handpenning betalats. Köparen har haft tiden att påbörja byggnation med totalt 24
månader från köpekontraktets undertecknande fram till och med 2012-06-30.
Köparen avvaktar starten av byggnation med anledning av rådande läge på
fastighetsmarknaden. Utredning av projektet pågår och kommer att fortsätta till och
med våren 2013.
Om investeringskalkyler faller väl ut planeras byggstart våren 2014. Köparen önskar
förlängning med 2 år.
Fastighetsmarknaden kan ändra sig snabbt och för att inte köparen ska få för lång tid
på sig att starta byggnationen bör endast 1 års förlängning medges. Köparen får
återkomma med ny ansökan om läget på fastighetsmarknaden består.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Huseby 1:95 för att ge
köparen förlängning till och med 2013-06-30 för att påbörja byggnation med att
gjuta grundplatta eller motsvarande.
Sven Olsson deltar inte i beslutet.
_________
Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Huseby 1:95 för att ge
köparen förlängning till och med 2013-06-30 för att påbörja byggnation med att
gjuta grundplatta eller motsvarande.
Sven Olsson deltar inte i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

2013-01-16

Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2008:281
§4
Förlängning av byggnation på fastigheten Nösund 1:195
På den kommunala fastigheten Orust Nösund 1:195 har köpekontrakt tecknats
2005-12-28 och handpenning betalats. Köparen har haft fram till och med 2008-0930 på sig att påbörja byggnation.
Köparen anger i tidigare ansökan om förlängning som skäl att det är svårt att avgöra
lokalbehovet på grund av en speciell utvecklingsfas i företaget.
Vid denna ansökan om förlängning anger köparen att anledningen till att det har
dragit ut på tiden med byggnationen, helt och hållet beror på den stora nedgången i
konjunkturen som i hög grad har påverkat försäljningen i bolaget. Köparen anger att
det finns en ekonomisk osäkerhet i att bygga nytt i nuläget.
Köparen hoppas på en snar uppgång i konjunkturen men ingenting tyder på någon
uppgång inom de närmsta månaderna.
Köparen anhåller om uppskov med byggstart.
Konjunkturen kan ändra sig snabbt och för att inte köparen skall fördröja byggstart
ytterligare bör endast 1 års förlängning medges.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Nösund 1:195 för att ge
köparen förlängning till och med 2013-12-30 för att påbörja byggnation med att
gjuta grundplatta eller motsvarande.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Nösund 1:195 för att ge
köparen förlängning till och med 2013-12-30 för att påbörja byggnation med att
gjuta grundplatta eller motsvarande.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2009:1192
§5
Förlängning av byggnation på fastigheten Huseby 1:86
På den kommunala fastigheten Orust Huseby 1:86 har köpekontrakt skrivits och
handpenning betalats. Köparen har haft tiden att påbörja byggnation med totalt 24
månader från köpekontraktets undertecknande fram till och med 2012-11-29.
Köparen avvaktar starten av byggnation med anledning av rådande läge på
fastighetsmarknaden. Det finns en osäkerhet med tanke på hustyper, storlek, kvalité,
prisnivå och bostadsform (hyreshus eller bostadsrätter). Köparen önskar förlängning
med 2 år.
Fastighetsmarknaden kan ändra sig snabbt och för att inte köparen ska få för lång tid
på sig att starta byggnationen bör endast 1 års förlängning medges. Köparen får
återkomma med ny ansökan om läget på fastighetsmarknaden består.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Huseby 1:86 för att ge
köparen förlängning till och med 2013-11-29 för att påbörja byggnation med att
gjuta grundplatta eller motsvarande.
_________
Kerstin Gadde, Hans Stevander, Claes Nordevik och Bengt Johansson yrkar bifall till
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Huseby 1:86 för att ge
köparen förlängning till och med 2013-11-29 för att påbörja byggnation med att
gjuta grundplatta eller motsvarande.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

Kommunstyrelsen

2013-01-16

Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2627
§6
Mindre investering - Nybyggnad av traktorgarage/verkstadsdel/förråd, Orust
Ridklubb
Enligt Ekonomireglementet, kapitel 6, kan kommunstyrelsen bevilja så kallad mindre
investering (kommunfullmäktige 2009-01-29 § 9). En förutsättning för detta är att
investeringens sammanlagda utgift inte överstiger 25 basbelopp (1 000 tkr).
Budget 2012 innehåller ej tillkommande kapitalkostnader.
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

Verksamheten för samhällsutveckling
Orust Ridklubb, nybyggnad av
traktorgarage/verkstadsdel/förråd
920 tkr

Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den förslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6,
angivna förutsättningarna genom upptagande av långfristigt lån.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Hans Stevander, Bo Andersson och Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med följande tillägg; inom den av
kommunfullmäktige antagna låneramen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den förslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6,
angivna förutsättningarna, medel till ändamålet genom upptagande av långfristigt lån,
inom den av kommunfullmäktige antagna låneramen.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:715
§7
Antagande av förslag till ändring av detaljplan för Mollösund 5:411 m.fl.,
Orust kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov på fastigheten men
bygglovet upphävdes av Länsstyrelsen p.g.a. för stora avvikelser från gällande
detaljplan. Kommunfullmäktige beviljade plantillstånd den 24 januari 2011.
Planändringen har varit utsänd för granskning under tiden 16 augusti – 17 september
2012.
Syftet med planen är att legalisera befintlig industribyggnad på fastigheten samt
medge utökning av befintlig byggrätt för industribyggnad samt att utöka tomt för
Tången 3:20.
Detaljplanen anses inte påverka omgivningen eller innebära olägenhet för
omkringboende.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta det, den 20 maj 2012, upprättade och den 22 oktober 2012 reviderade,
förslaget till ändring av detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det, den 20 maj 2012, upprättade och den 22 oktober 2012 reviderade,
förslaget till ändring av detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
__________
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:2423
§8
Bidrag till Christella Barnomsorg för att bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen tog under år 2009 emot en ansökan från
Christella Barnomorg/ASAP Ritkonsult KB, om bidrag till pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Christella Barnomsorg har bedrivit verksamhet i Uddevalla kommun från och med
den 1 juli 2007. I sin ansökan anger Christella Barnomsorg att man har för avsikt att
starta pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet, familjedaghem/flerfamiljssystem
om intresse finns från invånarna på Orust.
Som underlag fanns förvaltningschefens tjänsteskrivelse av 2009-11-27. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2010-02-22, § 9, enligt förvaltningens förslag.
_________
Verksamheten för lärande har på nytt tagit emot en ansökan från Christella
Barnomsorg om godkännande och bidrag för att starta pedagogisk verksamhet i
Orust kommun, enligt samma ansökan och koncept som gjordes år 2009. Den nya
ansökan har inkommit på grund av att det aldrig blev aktuellt att starta pedagogisk
verksamhet med de personer som tidigare var intresserade.
_________
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 139, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
ska återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogjorde vid utskottet för lärandes
sammanträde 2012-11-19 för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med
förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att bedriva enskild pedagogisk
omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner säga nej till företag som
önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller företaget de krav och
villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och allmänna råd, bör inte
en kommun teckna eget avvikande avtal.
Utskottet för lärandes förslog 2012-11-19 § 153 Kommunstyrelsen besluta att ge
Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag gäller under förutsättning att
verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer, samt att beslutet
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om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-1231, därefter ska ny ansökan göras.
_________
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2012-12-05. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till utskottet för lärande med uppdrag att
förtydliga hur kommunen/verksamheten för lärande kan göra uppföljning av den
pedagogiska omsorgsverksamheten hos Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult
KB.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om de rutiner för tillsyn av
fristående barnomsorg som finns i kommunen och som är ett välfungerande
tillsynsunderlag samt ger information om de tydliga regelverk som finns:
Skolinspektionens ”Bedömnings- underlag för förskola och annan pedagogisk
verksamhet för barn i förskoleåldern” och Skolverkets allmänna råd med
kommentarer för pedagogisk omsorg. Dock behöver en anpassning av befintligt
tillsynsunderlag göras för användning för pedagogisk verksamhet. Upplysning
lämnas också att pedagogisk omsorg inte kan likställas med förskolans verksamhet ur
ett pedagogiskt perspektiv. Förslag till beslut är enligt tidigare nämnda att-satser samt
tillägg med en ytterligare, vilket är att förvaltningsområdet lärande får i uppdrag att ta
fram ett specifikt underlag som används vid tillsyn inom pedagogisk omsorg. Förslag
till beslut blir således: förvaltningsområdet lärande föreslår att utskottet för lärande
föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna Christella Barnomsorg att bedriva
pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun och bevilja bidrag för att starta
pedagogisk verksamhet, att verksamheten i Christella Barnomsorg ska vara öppen
för alla samt att Verksamheten för Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad
tidsplan, göra verksamhetsbesök och tillsyn av Christella Barnomsorgs verksamhet,
att förvaltningsområdet lärande får i uppdrag att ta fram ett specifikt underlag som
används vid tillsyn inom pedagogisk omsorg.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Christella Barnomsorg att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i
Orust kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk verksamhet,
att verksamheten i Christella Barnomsorg ska vara öppen för alla samt
att Verksamheten för Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra
verksamhetsbesök och tillsyn av Christella Barnomsorgs verksamhet, samt
att förvaltningsområdet lärande får i uppdrag att ta fram ett specifikt underlag som
används vid tillsyn inom pedagogisk omsorg.
_________
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Hans Stevander, Lotta Husberg, Leif Apelgren, Sven Olsson och Bengt Johansson
föreslår återremiss till utskottet för lärande med motiveringen att; ge utskottet för
lärande i uppdrag att utifrån den allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild
pedagogisk omsorg säkerhetsställa att de nyetableringar som sker på Orust följer de
intentioner och riktlinjer som finns för pedagogisk omsorg samt att utreda om Orust
kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i Orust kommuns regi,
påverkar rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utskottet för lärande med motiveringen att; ge utskottet
för lärande i uppdrag att utifrån den allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot
enskild pedagogisk omsorg säkerhetsställa att de nyetableringar som sker på Orust
följer de intentioner och riktlinjer som finns för pedagogisk omsorg, samt
att ge utskottet för lärande i uppdrag att utreda om Orust kommuns
ställningstagande vad gäller familjedaghem i Orust kommuns regi, påverkar rätten till
bidrag för pedagogisk omsorg.
__________
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:2439
§9
Bidrag till Ströms Slott AB för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i
Orust kommun
Verksamheten för lärande har tagit emot en ansökan från Ströms Slott AB, om rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Ströms Slott AB har bedrivit barnomsorg i form av pedagogisk verksamhet sedan år
2009.. I sin ansökan anger Ströms Slott AB att man har för avsikt att starta pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem eller i
hemliknande lokaler och andra former av flexibla lösningar, utifrån brukarna och
deras behov.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 140, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa o.s.v., samt att det
ska återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogjorde vid utskottet för lärandes
sammanträde 2012-11-19 för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med
förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att bedriva enskild pedagogisk
omsorgsverksamhet. Utskottet för lärande föreslog 2012-11-19 § 154
Kommunstyrelsen besluta att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag gäller under förutsättning att
verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer, samt att beslutet
om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-1231, därefter ska ny ansökan göras. Mot utskottet för lärandes beslut anförde den
socialdemokratiska gruppen, Alexander Hutter och Catarina Mellberg, reservation till
förmån för eget förslag.
_________
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2012-12-05. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till utskottet för lärande med uppdrag att
förtydliga hur kommunen/verksamheten för lärande kan göra uppföljning av den
pedagogiska omsorgsverksamheten hos Ströms Slott AB.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om de rutiner för tillsyn av
fristående barnomsorg som finns i kommunen och som är ett välfungerande
tillsynsunderlag samt ger information om de tydliga regelverk som finns:
Skolinspektionens ”Bedömnings- underlag för förskola och annan pedagogisk
verksamhet för barn i förskoleåldern” och Skolverkets allmänna råd med
kommentarer för pedagogisk omsorg. Dock behöver en anpassning av befintligt
tillsynsunderlag göras för användning för pedagogisk verksamhet. Upplysning
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lämnas också att pedagogisk omsorg inte kan likställas med förskolans verksamhet ur
ett pedagogiskt perspektiv. Förslag till beslut är enligt tidigare nämnda att-satser samt
tillägg med en ytterligare, vilket är att förvaltningsområdet lärande får i uppdrag att ta
fram ett specifikt underlag som används vid tillsyn inom pedagogisk omsorg. Förslag
till beslut blir således: förvaltningsområdet lärande föreslår att utskottet för lärande
föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna Ströms Slott AB att bedriva
pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun och bevilja bidrag för att starta
pedagogisk verksamhet, att verksamheten i Ströms Slott AB ska vara öppen för alla
samt att Verksamheten för Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan,
göra verksamhetsbesök och tillsyn av Ströms Slott AB:s verksamhet, att
förvaltningsområdet lärande får i uppdrag att ta fram ett specifikt underlag som
används vid tillsyn inom pedagogisk omsorg.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Ströms Slott AB att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust
kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk verksamhet,
att verksamheten i Ströms Slott AB ska vara öppen för alla samt
att Verksamheten för Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra
verksamhetsbesök och tillsyn av Ströms Slott AB verksamhet, samt
att förvaltningsområdet lärande får i uppdrag att ta fram ett specifikt underlag som
används vid tillsyn inom pedagogisk omsorg.
_________
Hans Stevander, Lotta Husberg, Leif Apelgren, Sven Olsson och Bengt Johansson
föreslår återremiss till utskottet för lärande med motiveringen att; ge utskottet för
lärande i uppdrag att utifrån den allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild
pedagogisk omsorg säkerhetsställa att de nyetableringar som sker på Orust följer de
intentioner och riktlinjer som finns för pedagogisk omsorg samt att utreda om Orust
kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i Orust kommuns regi,
påverkar rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utskottet för lärande med motiveringen att; ge utskottet
för lärande i uppdrag att utifrån den allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot
enskild pedagogisk omsorg säkerhetsställa att de nyetableringar som sker på Orust
följer de intentioner och riktlinjer som finns för pedagogisk omsorg, samt
att ge utskottet för lärande i uppdrag att utreda om Orust kommuns
ställningstagande vad gäller familjedaghem i Orust kommuns regi, påverkar rätten till
bidrag för pedagogisk omsorg.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2012:2517
§ 10
Ny ansvarsfördelning och kostnadsredovisning för skolskjutsar
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15 § 136 föreslå kommunstyrelsen besluta
att budget för skollinjetrafiken från och med budgetåret 2013 överförs från
verksamheten för lärande till verksamheten för samhällsutveckling, samt att en
översyn görs gällande möjligheten om skolskjuts kan vara ett område som kan ingå i
samarbetet inom SOLTAK.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-31 § 266 att remittera ärendet till utskottet för
samhällsutveckling för yttrande.
Utskottet för lärande har gjort en kostnadsredovisat avseende skolskjutsar för elever
i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola.
Trafikavtalet som tecknades mellan Västtrafik och en ny trafikentreprenör, fr.o.m.
skolstart 2012, innefattar skollinjer där även allmänheten kan åka med. Mervärdet vid
skollinjetrafik i jämförelse med skolbusstrafik är huvudsakligen högre ställda
miljökrav på fordonen, ökad tillgänglighet till ökad kollektivtrafik. Det beräknas att
ca 3 % av passagerarvolymen på skollinjerna reserveras, enligt Västtrafik för
allmänresenärer.
Utifrån ovanstående procentsats kan konstateras att merparten av kostnaderna ligger
under verksamheten för lärandes ansvar och verksamheten för samhällsutveckling
anser utifrån kostnadsredovisningen att budgeten för skollinjetrafiken 2013 bör ligga
kvar inom verksamheten för lärande.
Trafikplaneraren, som finns i verksamheten för samhällsutveckling, skall bistå
verksamheten för lärande med bl.a. kontakter med Västtrafik, trafikplanering för
skollinjer, övergripande trafikkostnadsredovisningar och eventuella framtida
kontakter och samarbete inom SOLTAK.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att budgeten för skollinjetrafiken även från och med 2013 ligger kvar hos
verksamheten för lärande, samt
att en översyn görs gällande möjligheten om skolskjuts kan vara ett område som kan
ingå i samarbetet inom SOLTAK.
_________
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Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets för samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att budgeten för skollinjetrafiken även från och med 2013 ligger kvar hos
verksamheten för lärande, samt
att en översyn görs gällande möjligheten om skolskjuts kan vara ett område som kan
ingå i samarbetet inom SOLTAK.
_________
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Exp:
Samordnare/våld i nära relationer
KS/2011:589
§ 11
Godkännande av återrapportering för projektet förebyggande insatser mot
våld och förtryck i hederns namn
Det är dags att återrapportera projektet förebyggande insatser mot våld och förtryck
i hederns namn som har beviljats utvecklingsmedel av Länsstyrelsen. Ansökan
godkändes i Kommunstyrelsen 2011-05-26 KS 2011:589. Projekttid 2011-09-01 2012-11-30. Diarienummer hos länsstyrelsen 704-10173-2011.
Projektet är ett led i det övriga arbetet mot våld i nära relationer i Orust kommun
som har pågått sedan 2006, då en handlingsplan togs fram. Projektet handlar mycket
om att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och samordna insatserna i det
arbetet. En samordnare har varit anställd för att driva projektet.
Projektet är en förlängning av tidigare projekt som slutrapporterades i
Kommunstyrelsen i 2012-02-08 KS/ 2010:317.
En stor del i projektet har varit genomföra konceptet Kärleken är fri som är ett
samarbete mellan fritid, Räddningstjänsten, socialtjänsten, ungdomsmottagningen,
folkhälsosamordnaren, samordnaren för drogförebyggande, FY Embassy, Tjejjouren
Väst samt samordnaren för mänskliga rättigheter. Kärleken är fri genomfördes i
Orust kommuns högstadieskolor under v 41 med föreläsningar, workshops m.m. för
att skapa debatt i frågan och öka kunskapen om mänskliga rättigheter bland
ungdomar.
Konceptet uppmärksammades av både TV och Radio.
Exempel på andra insatser har varit informationstillfällen på SFI, samt framtagande
av informationsmaterial.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna återrapporten för projektet Förebyggande insatser mot våld och
förtryck i hederns namn.
__________
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Exp:
Ekonomikommittén
Ekonomienheten
KS/2012:2895
§ 12
Medel till ekonomikommitténs fortsatta arbete 2013
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2009 att införa balanserad styrning
som styrmodell för att kunna uppnå en större tydlighet och förbättra kopplingarna
mellan mål och medel samt en effektivare resursfördelning. Styrmodellen baseras på
dialog, delaktighet och helhetssyn.
Införandet drevs initialt som ett projekt, där det ingick flera delprojekt med olika
arbetsgrupper, där en grupp tog fram en modell för omvärldsbevakning som
presenterades den 18 mars 2010.
Omvärldsbevakning kan förenklat sägas bestå av:
1.insamling av fakta, exempelvis tendenser och konsekvenser för den målgrupp man
fokuserar på?
2. analys av insamlade fakta
3. användandet av informationen, som grund för kommande beslut och åtgärder
Målsättningen är att identifiera möjligheter och hot för att förbättra den långsiktiga
planeringen, skapa konkurrensfördelar samt att undvika överraskningar. Det ska vara
och ses som en naturlig del av det dagliga arbetet och vara en viktig aktivitet i den
strategiska planeringen.
Därför måste arbetet initieras och förankras hos ledningen. Ledningen måste tydligt
signalera sitt åtagande genom olika åtgärder.
Arbetsgruppen studerade och utgick från SKLs rapport om offensiv
omvärldsbevakning samt Rapport från Institutet för framtidsstudier Strategisk
omvärldsanalys vid myndigheter 2009:10
Kommuner som studerades var exempelvis Härryda, Mark Eskilstuna, Gotland,
Norrköping och Gislaved.
Det framkom att metoderna varierade såsom exempelvis spanare och/ eller
framtidsscenarier. Vissa kommuner bevakar endast på övergripande ledningsnivå
och andra gör det på flera nivåer i verksamheten. Det som var gemensamt var att alla
hade en tydlig modell för vilka områden som ska ingå kopplat till en
konsekvensbeskrivning. Erfarenheterna visade att arbetet, skapar en bredare
diskussion över verksamhetsgränserna, man bidrar till helhetssyn och därmed
uppstår tvärsektoriell dialog. Det har också visat sig att det är ytterst viktigt att
resultatet kommuniceras på rätt sätt till såväl politiker som internt i verksamheterna.
Gruppen studerade flera metoder men fastnade för en modell som kallas
EPISTELM.
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EPISTELM betyder
Ekonomi och arbetsliv
Politik och opinion
Institutioner och organisationsformer
Sociala förändringar och värderingsförändringar
Teknik och vetenskap
Ekologi, miljö och hälsa
Lagar och brott
Media och kultur
Metoden är framtagen av SKL för svenska förhållanden och är anpassad för
kommunal verksamhet. Den används av många kommuner vilket ger möjligheter till
utbyte och att lära av goda exempel. Modellen finns ingående beskriven på OGAP.
De allra flesta kommer instinktivt att förutsätta att omvärldsbevakning enbart
handlar om faktorer utanför kommunen. I ett vidare begrepp kan man dock säga att
för varje verksamhet, grupp eller person, är övriga verksamheter, grupper eller
personer inom kommunen deras ”omvärld”. En god kontroll av denna totala
omvärld skulle kunna betecknas ”helhetssyn”.
Den aktuella modellen för omvärldsbevakning avgränsas till yttre
omvärldsbevakning.
Syftet med omvärldsbevakning och analys är att öka kunskapen bland beslutsfattare
och medarbetare om de trender som påverkar den och därmed öka
handlingsberedskapen för framtida behov och förändringar.
Ekonomikommittén föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till
kommunchefen att omgående påbörja arbetet med omvärldsbevakning och analys
enligt ovan beskrivna modell för att därigenom skapa underlag inför budget 2014.
__________
Ekonomikommittén informerar om modellen och rapporterar från sitt pågående
arbete, bland annat framtagande av ett årshjul för budget och prognosprocess,
införandet av ett IT-baserat uppföljningssystem och en ny mall för tjänsteskrivelser.
Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta enligt ekonomikommitténs
förslag med följande tilläggsyrkanden; att ekonomikommittén fortsätter sitt pågående
arbete och att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medel till
ändamålet (arvodeskostnader för ekonomikommittén) 200 tkr utgår från
kommunstyrelsens anslag till förfogande i 2013 års budget.
Veronica Almroth föreslår arbetsutskottet besluta att ekonomikommittén inte skall
fortsätta sitt arbete och att arbetsutskottet skall ta över det pågående arbetet.
Två förslag till beslut finns. Ordförande frågar på båda och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag
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Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunchefen att omgående påbörja arbetet med omvärldsbevakning
och -analys enligt i skrivelse 2012-11-23 beskrivna modell för att därigenom skapa
underlag inför budget 2014, samt
att ekonomikommittén fortsätter sitt pågående arbete.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medel till ändamålet (arvodeskostnader för ekonomikommittén) 200 tkr utgår
från kommunstyrelsens anslag till förfogande i 2013 års budget.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Anders Hygrell meddelar att han inte deltar i beslutet.
__________
Claes Nordevik föreslår att medel till ändamålet (arvodeskostnader till
ekonomikommittén) inte skall utgå från kommunstyrelsens anslag till förfogande i
2013 års budget.
Kommunstyrelsen beslutar
att medel till ändamålet (arvodeskostnader för ekonomikommittén) 200 tkr utgår
från kommunstyrelsens anslag till förfogande i 2013 års budget.
Claes Nordevik reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2010:643
§ 13
Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer
Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet driver
under åren 2010-2012 det processorienterade uppdraget Samverkan om gestaltning av
offentliga miljöer.
Samverkansprojektets syfte är enligt Statens konstråds vision att: "...långsiktigt stärka
den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser
och landskap. Genom att utgå från en helhetssyn som väger samman arkitektoniska
och konstnärliga perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala målsättningar ska
gestaltningsperspektivet bli ett självklart inslag i både planeringen och utformningen
av offentliga miljöer.".
Orust kommun har av Statens konstråd blivit utvald tillsammans med ett antal
kommuner i Sverige att medverka i rubricerat projekt. Bidrag från konstrådet om
400 tkr för finansiering av gestaltningsuppdrag har tilldelats kommunen, reglerat i
avtal mellan Statens konstråd och Orust kommun från den 12/10 2010. Orust
kommun har i avtalet förbundit sig att delfinansiera projektet med motsvarande
belopp om 400 tkr. Denna del har avsetts för genomförandefasen av
gestaltningsförslaget.
Projektområdet som utvaldes var färjeterminalen och terminalområdet i Tuvesvik.
Projektet har haft en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Orust kommun,
företrädare för Statens konstråd samt konstnärer och arkitekt.
Konstnärerna och arkitekten har kontrakterats för projektet efter konstrådets
föreslagna avtal. Projektarbetet är delat i två huvuddelar. Den första fasen har haft
som mål att konstnärerna och arkitekten i samverkan ska utarbeta ett
gestaltningsförslag som berör den offentliga miljön kring den planerade
färjeterminalen i Tuvesvik. Denna första fas skall avslutas genom att kommunen
beslutar att godkänna gestaltningsförslaget. Därefter inleds en genomförandefas med
syfte att genomföra beslutat förslag. Föreliggande tjänsteskrivelse syftar till att ge
beslutsförslag angående gestaltningsförslaget och därmed avsluta fas 1.
Under den första fasen har konstnärerna och arkitekten i samverkan bl.a. analyserat
projektområdet, genomfört arbetsmöten och arbetat enskilt. De har träffats under
projekttidens gång och det har genomförts uppföljningsmöten i arbetsgruppen. I
arbetsgruppen har diskuterats möjligheter och former för samverkan med
närboende, ungdomar och skola, ingenjörer och hantverkare. Samverkan har kunnat
genomföras med Henåns skola och bildelever i årskurs 5 tillsammans med bildlärare
på skolan. Projektet har inneburit platsbesök i Tuvesvik, studiebesök på
arkitektkontor och konstmuseum i Göteborg, workshop och temalektioner för de
aktuella eleverna. Workshopen har letts av konstnärerna och elevernas tankar och
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idéer har varit en del av underlaget för gestaltningsprocessen och det nu
presenterade gestaltningsförslaget.
I övrigt har möte genomförts med lokal entreprenör som är engagerad i
färdigställandet av terminalområdet. Samverkan med närboende och allmänhet har
under fas 1 inte bedömts möjlig att genomföra inom ramen för projektet då
projektet inte är av sådant slag som flertalet andra där den offentliga miljön finns i en
redan befintlig bebyggd miljö utan kan sägas bli nyanlagd. Därmed har den
gemensamma bedömningen gjorts av arbetsgruppen att det saknats en tydlig grupp
av närboende för samverkan.
Under fas 2 som handlar om det konkreta genomförandet skall slutgiltigt frågor om
utformning, konstruktion, material, tekniska egenskaper, formella krav etc. avgöras i
samverkan mellan kommunen, konstnärerna, arkitekt, byggentreprenörer,
hantverkare, konstruktörer osv.
Avstämningsmöte med Statens konstråd har hållits i september 2012 där förslaget
gällande omgestaltning av befintlig trappa i området av konstrådet bedömdes vara
mest förenlig med projektets förutsättningar och syfte.
Gestaltningsförslaget har efter flera olika förslag och inriktningar koncentrerat sig
kring en i området befintlig trappa som leder upp från terminalområdet till
omgivande berg i söder.
Gestaltningsförslaget redovisas av konstnärerna i separat bilaga till denna
tjänsteskrivelse, bilaga Förslag till en konstnärlig helhetsgestaltning av Tuvesviks nya
färjeterminal med ”Trappans tema”, och bedöms hålla hög konstnärlig och
gestaltningsmässig kvalitet samt uppfylla projektets syften.
Hans Stevanders förslag att till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna gestaltningsförslaget i bilaga, Förslag till en konstnärlig
helhetsgestaltning av Tuvesviks nya färjeterminal med ”Trappans tema”, i de delar
som berör den beskrivna trappan, och
att ställa sig bakom att förslaget genomförs, enligt plan, i samband med pågående
utbyggnad av terminalområdet i Tuvesvik, samt
att kostnaderna för konstprojektet inte får överstiga 400 000 kronor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Hans Stevanders förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
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att godkänna gestaltningsförslaget i bilaga, Förslag till en konstnärlig
helhetsgestaltning av Tuvesviks nya färjeterminal med ”Trappans tema”, i de delar
som berör den beskrivna trappan, och
att ställa sig bakom att förslaget genomförs, enligt plan, i samband med pågående
utbyggnad av terminalområdet i Tuvesvik, samt
att kommunens kostnader för konstprojektet inte får överstiga 400 000 kronor.
__________
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Exp:
Leader Terra et Mare
KS/2012:2894
§ 14
Leader Terra et Mare - nytt Leader-område 2014-2020
Leader Terra et Mare har inkommit med en skrivelse till Orust kommun där det
föreslås att kommunstyrelsen skall besluta att Orust kommun ska ha som inriktning
att under EU:s nästa programperiod 2014-2020 medverka i ett nytt LEADERområde.
För att kunna gå vidare med planering inför nästa programperiod, behöver Leader
Terra et Mare få besked om Orust kommun är intresserade av att påbörja en
mobiliseringsprocess inför en ny programperiod, senast 28 februari 2013.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun ska ha som inriktning att under EU:s nästa programperiod 20142020 medverka i ett nytt LEADER-område.
__________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun ska ha som inriktning att under EU:s nästa programperiod 20142020 medverka i ett nytt LEADER-område.
_________
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Exp:
West Sweden
Nyvald
Troman
Personalenheten
Valpärm
KS/2012:2856
§ 15
Fyllnadsval av föreningsstämmoombud i West Sweden för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Hans Stevander, Tönsäng till nytt föreningstämmoombud.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28

2013-01-16

Exp:
Troman
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
KS/2012:2856
§ 16
Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 20132014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Hans Stevander, Tönsäng till ny ledamot.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Fyrbodals gymnasieskola
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
KS/2012:2856
§ 17
Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Fyrbodals gymnasieskola för perioden
2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Hans Stevander, Tönsäng till ny ersättare.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
KS/2012:2857
§ 18
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens utskott för omsorg för perioden
2013-2014
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2012-11-28, uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsens utskott för omsorg.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Bengt Torstensson, Svanesund till ny ersättare.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
KS/2012:2858
§ 19
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens utskott för lärande för perioden
2013-2014
Kerstin Gadde (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2012-11-28, uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsens utskott för lärande.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att utse Bengt Torstensson, Svanesund till ny ersättare.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:284

§ 20
Anmälan av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - november och
december månad 2012 - Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
November
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 10/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 9/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 10/2012.
Beslut om Lex Sarah och Lex Maria enligt förteckning 2012-11-27.
December
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 11/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 10/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 11/2012.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 21
Anmälan om inkomna skrivelser
Anta Utmaningen! - Trelleborgs kommun
(KS/2012:2713)
Förskottering av väg 160 Säckebäck-Varekil - Yttrande från Trafikverket
(KS/2006:170)
Angående väg 160 - Orust Sparbank
Underrättelse om insättning/inbetalning av sponsring
(KS/2006:170)
Inbjudan - Spännande föreläsning och samtal med Tomas Kroksmark, från
Fyrbodals Kommunalförbund
(KS/2012:2927)
Smart energi är smart ekonomi - Information från Västra Götalandsregionen
Miljösekretariatet
(KS/2009:218)
Sammanträdesprotokoll nr 5 2012, Verksamhetsplan med budget 2013 Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
(KS/2012:281)
Socialstyrelsens beslut 2012-12-07
Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453), Ängsvikens kortidsboende
(VOS/2011:2)
Socialstyrelsens beslut 2012-11-21
Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453), Andromeda HVB
(KS 2012:1955)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:23

§ 22
Anmälan om beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2012-12-05 och 2012-12-19,
KSUO 2012-12-11, KSUL 2012-12-17,
KSUS 2012-12-12
Administration
Serveringstillstånd - Delegationsbeslut enligt
lista 2013-01-07
Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning 2012-11-23
Personalärenden
Enligt löpnummer 1-99
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-01-07
Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Delegationsbeslut 2012-11-19
Samråd - Detaljplan för Svanesund 2:127,
Orust kommun
Delegationsbeslut 261,253,282 enligt
förteckning 2013-01-07
Delegationsbeslut 340 enligt
förteckning 2013-01-07
Skollagen
Beslut om avsteg från
fastställda upptagningsområden

KS/2013:21 002

KS/2013:24 702

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

KS/2013:23 002
KS/2012:180

KS/2013:23 002
KS/2013:23 002

KS/2012:2885-606

Skolskjuts
KS/2013:23 002
Beslut gällande skolskjuts enligt diarienummer:
KS/2012:2589, KS/2012:2693, KS/2012:1982, KS/2012:1988,
KS/2012:2005, KS/2012:2006, KS/2012:2076, KS/2012:2002,
KS/2012:2001, KS/2012:1996, KS/2012:2316, KS/2012:2074,
KS/2012:2075, KS/2012:2072, KS/2012:2073, KS/2012:2323,
KS/2012:2324, KS/2012:2315, KS/2012:2218, KS/2012:2358,

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:2357, KS/2012:2163, KS/2012:2093, KS/2012:2092,
KS/2012:1997, KS/2012:2216, KS/2012:2217, KS/2012:2715,
KS/2012:2714, KS/2012:2694, KS/2012:2758, KS/2012:2396,
KS/2012:2402, KS/2012:2327, KS/2012:2328, KS/2012:2326,
KS/2012:2160, KS/2012:2110, KS/2012:2194, KS/2012:2195,
KS/2012:2193, KS/2012:1986, KS/2012:2325, KS/2012:2040,
KS/2012:2043, KS/2012:1984, KS/2012:2021, KS/2012:2022,
KS/2012:1985, KS/2012:2013, KS/2012:2011, KS/2012:2029,
KS/2012:2028, KS/2012:2065, KS/2012:2000, KS/2012:2066,
KS/2012:2215, KS/2012:2242, KS/2012:2121, KS/2012:2033,
KS/2012:2094, KS/2012:2124, KS/2012:2123, KS/2012:2057,
KS/2012:2056, KS/2012:2115, KS/2012:2114, KS/2012:2039,
KS/2012:2030, KS/2012:2031, KS/2012:2162, KS/2012:2161,
KS/2012:2184, KS/2012:2185, KS/2012:2165, KS/2012:2166,
KS/2012:2183, KS/2012:2182, KS/2012:2020, KS/2012:2019
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:2457
§ 23
Rapport från utskottet för samhällsutveckling - Förslag till förändring för att
få budget i balans vid årets slut med inriktning på 2013
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-10 § 250 bl.a. att ge utskott/nämnd i uppdrag
att komma med adekvata förslag till förändring för att få budget i balans vid årets
slut.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-11-07 § 176 att ge verksamheten för
samhällsutveckling i uppdrag att återkomma med adekvata förslag till förändring för
att få budget i balans vid årets slut med inriktning på 2013.
Generellt direktiv om stor återhållsamhet har förmedlats ut till verksamheten för
samhällsutveckling. Det är svårt att bedöma i vilken omfattning återhållsamheten
påverkar resultatet men en försiktig prognos är ca 200 tkr i minskade kostnader
totalt.
Räddningstjänsten ska begränsa transporter för att minska bränsleförbrukningen.
Tidsplanerar så att all verksamhet förutom räddningsinsatser sker inom ordinarie
arbetstid (heltid).
För de affärsdrivande verksamheterna består kostnaderna till största delen av fasta
utgifter i form av entreprenadkostnader, bränsle-, energi- och kemikaliekostnader.
Dessa kostnader är direkt nödvändiga för att kunna driva verksamheterna och kan
därför, i det korta perspektivet, inte nämnvärt bidra till lägre kostnader för
återstoden av 2012.
Kost och lokalvård ser besparingar på ca 2, 8 miljoner. Detta innefattar bland annat
att se över personalbemanning, minska flexibilitet och service inom lokalvården, se
över utbudet beträffande luncher och mellanmål med mera inom lärande- och
omsorgsverksamheterna.
Plan/mark/exploatering kommer att förädla mark genom planläggning i attraktiva,
strandnära områden och skapa förutsättningar för tomtförsäljning och friköp av
bebyggelse. Översyn av försäljning av redan framtagna tomter, eventuellt via
mäklare. Införa taxa för planbesked och upplåtelse av offentlig plats.
Räddningstjänsten kommer att skapa rutiner för ett effektivare utnyttjande av fordon
och begränsning av transporter, effektivisera el- och värmeförbrukningen, minska
kostnader för skadekostnader/förebyggande. Eventuellt överskott för riktat
statsbidrag inom krisberedskap förs över till kommande år.
Fjärrvärmeverksamheten i Orust kommun har årligen redovisat ett underskott.
Budgetförslaget 2013 redovisar också underskott trots att förslaget är baserat på en
höjning av kWh-priset. För att verksamheten ekonomiskt ska kunna komma i balans

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37

2013-01-16

behöver en rad olika insatser genomföras. Åtgärder det handlar om är dels att se på
möjligheten att minska driftkostnaderna ytterligare men framförallt behövs fler nya
anslutningar till anläggningen i Ellös och då i första hand anslutning av
industrifastigheter.
Med egenproducerat bränsle och installation av en ny mindre panna i Ellös kan
kostnadssidan minska på årsbasis men även med dessa åtgärder kommer
verksamheten, med nuvarande kundunderlag, att ha ett negativt årsresultat.
Anläggningen i Ellös är för närvarande utnyttjad till 50 % och har stor kapacitet att
leverera värme till framtida kunder. Budget 2013 bygger på antagande på att nya
tomter i Slätthults industriområde ansluts och lika många villafastigheter på
Husebyberget.
Med ökad produktion, installation av mindre flis/pelletspanna i Ellös och fler
anslutningar kan beräknad resultatförbättring bli ca 2, 6 miljoner kronor.
För 2013 gäller fortsatt återhållsamhet vid inköp inom verksamheten för
samhällsutveckling. Verksamheterna kommer att se över rutiner för inköp och
upphandling. Översyn av upphandlingsenheten kommer att ske. En bättre struktur
medför lägre inköpskostnader för kommunen som helhet.
Översyn av bemanning kommer generellt att ske och verksamheterna kommer att ta
fram de effektiviseringar som kan göras. Det kommer att krävas fackliga
förhandlingar när beslut om personella effektiviseringar gjorts.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ställa sig bakom skrivelse daterad 2012-12-03, samt
att ge i uppdrag till chefen för verksamheten för samhällsutveckling att arbeta vidare
med budgeten.
_________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
§ 24
Information
- Information om IT/Bredband.
- Information om Henåns skola.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 25
Information från Promessa
Promessa utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna
personer. Arbetsutskottet beslutade 2012-11-21 § 126 att bjuda in Promessa till
kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
__________

