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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, verksamhetschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare
Anders Fröjdö, ej tjg ers
Els-Marie Ragnar, ej tjg ers, kl.08.00-11.00, § 1
Bo Andersson, ej tjg ers
Annika Carlén, mark- och exploateringschef, § 1
Perolof Melin, fastighetsingenjör, § 1
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KS/2011:106
§1
Informationsfrågor
Vid sammanträdet diskuterades
• ett eventuellt markköp i Svanesund (Annika Carlén).
• framtagna förslag till ombyggnad av Tvets LM-skola samt Ellös högstadium.
Perolof Melin förevisar de framtagna förslagen. Perolof ska även förevisa för
utskottet för lärande
• ombyggnad av Tuvesviks avloppsreningsverk
• brev från Trafikverket, daterat 2011-01-04, om förskottering av utbyggnad av
länsväg 160 mellan Varekil och Säckebäck. Orust kommun ska svara på
brevet.
• Serviceguiden för 2011 har kommit till alla hushåll/fastighetsägare.
Ordförande framhåller att det gjorts ett bra arbete med den och att vid
framtagning av Serviceguide för 2011 vill gärna utskottet för
samhällsutveckling delta i arbetet.
• Anders Fröjdö frågar hur det är tänkt att det handikappolitiska programmet
för Orust kommun ska efterlevas. Frågan bör tas upp av den centrala
ledningsgruppen.
__________
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KS/2011:99
§2
Redovisning av förslag till ny förstärkt säkerhetsorganisation för Orust kommun
Inom Orust kommuns verksamhet finns det ett antal funktioner som på ett eller
annat sätt arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor, såväl person- och skalskydd,
avvikelser, krisberedskap, räddningstjänst, säkerhetsskydd, förebyggande
brandskyddsarbete, folkhälsa och, inte minst viktigt, risk- och sårbarhetsanalyser.
Ansvaret för säkerheten vilar i dag inom specifika områden på
räddningschef/säkerhetssamordnare, i övrigt på ett ostrukturerat sätt på olika
personer/funktioner, om än med en säkerhetscontroller som sammanhållande länk.
Med inrättandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visade
regering och riksdag på betydelsen av ett samlat säkerhetsarbete, även för händelser
inom den ”normala” verksamheten, händelser som inte faller under Lag om skydd
mot olyckor eller Lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap.
MSB har också klart pekat ut behovet av en Tjänsteman i Beredskap (TiB) på såväl
nationell som regional och lokal nivå.
Såväl nationellt som regionalt finns en enhet för skydd och säkerhet och detta bör
följdriktigt skapas även lokalt.
Inte minst viktigt i sammanhanget är kommunens geografiska områdesansvar såväl
inom som utanför den rent kommunala verksamheten i kommunen.
Kommunens nya ”kommunchefsgrupp” såväl som ledningsgruppen har enhälligt
ställt sig bakom förslaget.
I förarbetet till en ny politisk ledningsorganisation, och en till den kopplad förändrad
tjänstemannaorganisation, blev beredningsgruppen presenterad ett förslag till en
tänkbar ny och utvidgad säkerhetsorganisation för Orust kommun. Underlaget har
även presenterats för den politiska ledningen och kommunens nya chefsgrupp.
Genom att skapa en tydlig avgränsad enhet med övergripande ansvar för säkerheten
inom kommunens verksamheter direkt underställd Kommunstyrelsen, skapas en
organisation med korta beslutsvägar, en tydlig överblick och en garanti för ett
enhetligt nivåanpassat säkerhetsarbete, att ”rätt” skyddsnivå upprätthålls och att
eventuella avvikelser rapporteras, följs upp och vid behov åtgärdas. En väl
fungerande avvikelserapportering kopplat till ett tydligt ansvar direkt inom berörd
verksamhet, såväl som ett ansvar och rutiner för övergripande uppföljning utgör den
största garantin för en hög säkerhetsnivå för såväl person- som skalskydd.
Även andra kommunala funktioner skulle kunna tillföras den nya enheten, till
exempel handläggande av trafikfrågor.
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Ett flertal av de funktioner som bör ingå i den nya enheten för skydd och säkerhet
finns redan samlat under räddningstjänstens tak. Förslaget innebär ett successivt
införande under 2011 med målsättningen att ha en komplett säkerhetsenhet ledd av
en säkerhetschef/räddningschef färdig 2012. Genomförandet sammanfaller i stort
med kommunfullmäktiges (KF) antagande av ett nytt handlingsprogram, ledningsoch informationsplan samt övergripande risk- och sårbarhetsanalys för
mandatperioden 2011-214.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge räddningschefen i uppdrag att rekrytera en säkerhetskoordinator inom en ny
enhet för skydd och säkerhet, och
att ge räddningschefen i uppdrag att i samråd med säkerhetskoordinatorn ta fram och
presentera ett organisationsförslag inklusive resursbehov för den nya enheten för
2011 och 2012, samt
att ge räddningschefen i uppdrag att ta fram och presentera förslag för införande av
Tjänsteman i Beredskap (TiB) inklusive befattningsbeskrivning.
_________
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KS/2011:49
§3
Konsekvenser vid ombyggnation av Ängås 7-9 skola
Barn- och utbildningsförvaltningen fick under våren 2010 en remiss gällande
Folkpartiets motion om framtida föreningslokal i nuvarande Ängås F-5 skola, med
förslag om utredning av förutsättningarna för att Ängås F-5 skolas gymnastiksal
skulle kunna bli ett föreningshus för t.ex. pensionärer.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-03-22, § 27 att vidarebefordra ärendet
till kommunfullmäktige dels med anledning av att kommunstyrelsen då ännu inte
fattat beslut om en eventuell ombyggnation av Ängås skola, dels för att förvaltningen
inte äger lokalerna och därmed inte har vetskap om vilka prioriteringar som gäller för
marken och skolans lokaler samt dels av anledningen att lokalerna i Ängås F-5 skola
är slitna och kräver stor upprustning om verksamhet ska bedrivas i lokalerna vars
underhåll är eftersatt.
Under våren inkom också synpunkter från föreningarna i Svanesund, i form av en
gemensam skrivelse, med förslag till ombyggnad av Ängås 7-9 skola.
Konsekvenserna av ombyggnadsarbetet har resulterat i svårigheter för förvaltningen
att tillgodose föreningarnas önskemål och behov av lokaler.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-18 § 121 att i det pågående
ombyggnadsarbetet beakta föreningarnas och musikskolans behov och möjligheter
till användning av lokaler för att kunna bedriva verksamhet.
Föreningarna i Svanesund framför, i skrivelse inkommen 2010-12-06, sina
synpunkter på förslaget till ombyggnation av Ängås skola och idrottshall.
Synpunkterna gäller främst förslaget till idrottshallens storlek, att uppvärmningshallen
ska byggas om till ytterligare omklädningsrum samt att styrketräningshallen ska
försvinna. Uppvärmningshallen används idag för att kunna bedriva
föreningsverksamhet eftersom det inte kan erbjudas tillräckligt mycket tid i
idrottshallen. Föreningarna föreslår också att idrottshallen byggs i anslutning till
befintlig idrottshall för att kunna använda befintlig inredning som t.ex. bockar,
studsmatta m.m. Det framförs också vikten av att ge handikappade ungdomar
möjligheten att utveckla sin idrott och förbättra förutsättningarna för
handikappanpassade lokaler.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2010-12-20 § 152 att överlämna ärendet och
idrottsföreningarnas synpunkter till blivande utskottet för Samhällsutvecklingsfrågor
för vidare behandling.
Perolof Melin, fastighetsingenjör, föredrar ärendet.
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Claes Nordevik yrkar, utifrån diskussionen, att Ängås skola 7-9 ska fortsätta att
handläggas enligt föredraget förslag.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar i enlighet med Claes Nordeviks yrkande.
__________
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