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Plats och tid

Kommunhuset, s-rum Högholmen 2016-06-15 kl 08:15-12.00, 12.50-15.30

Beslutande

Inga Göransson (C)
Kristina Svensson (Mp)
Hans Pettersson (M)
Bertil Olsson (S), tjänstgörande ersättare
Veronica Almroth (L), kl.09.15-14.30, § 90
Ulf Sjölinder (L), tjänstgörande ersättare, § 86-89 och § 91-101

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Hans Pettersson

Justeringens
plats och tid

Medborgarservice 2016-06-20 klockan 17:00

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Inga Göransson

Justerare

……………………………………..
Hans Pettersson

Paragraf 86-101

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-06-15

Datum för anslags
uppsättande

2016-06-21

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marika Carlberg

2016-07-13
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Övriga deltagare:
Ersättare
Alexander Hutter (S)
Anders Arnell (M)
Ulf Sjölinder (L)
Tjänstepersoner
Jan Eriksson, kommunchef
Staffan Welander, vik ekonomichef, § 86-88
Anna-Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare, § 89
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling, § 90-94
Ronnie Nilsson, fastighetschef, § 90-94
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg, § 90
Disa Hansson, projektledare, § 95
Ulrika Marklund, miljöstrateg, § 96
Marika Carlberg, vik sekreterare
Övriga deltagare
3 personer från Strana Utvecklings AB
5 personer från Orust Waldorfpedagogik Ekonomiska Förening
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KS/2015:1999
§ 86
Budget för 2017 och plan för 2018 och 2019
Den politiska ledningen har upprättat ett budgetförslag för 2017 med plan för 2018
och 2019.
Förslaget innebär att nämnder och utskott får 7 riktade uppdrag att arbeta med under
fem strategiska mål för planperioden.
Det budgeterade resultatet uppgår till 32,3 miljoner kronor år 2017, vilket utgör cirka
3,9 procent av verksamheternas nettokostnader. Skattesatsen uppgår till 23,61 kr per
skattekrona, vilket innebär en ökad skattesats med 90 öre jämfört med 2016.
Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter.
I budgeten har verksamheterna tillförts medel enligt resursfördelningsmodell samt för
vissa satsningar inom stab, bygg- och miljö samt ungas fritid, kultur, kompensation
för kapitalkostnader m m. Budgetförslaget förutsätter samtidigt åtgärder för att minska
kostnaderna totalt inom kommunens verksamheter med cirka 1,7 %.
Investeringsbudgeten uppgår till 162,4 miljoner kronor år 2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-06-08
- Förslag till budget 2017 med plan för 2018 och 2019, upprättad av den politiska
ledningen 2016-06-08
- Protokoll från Centrala Samverkansgruppen 2016-06-21 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden (lämnas till kommunstyrelsen)
- Skrivelse från kommunrevisionen till kommunfullmäktige med begäran om utökad
budget
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2017 med plan för 2018
och 2019,
att fastställa de finansiella målen för år 2017,
att fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona, vilket innebär en höjd skattesats med 90 öre jämfört med 2016,
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att fastställa budgetramar för nämnder och förvaltningsområden år 2017 samt
preliminärt för 2018 och 2019,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2017 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt,
att beslut om taxehöjningar för de affärsdrivande verksamheterna tas i
kommunfullmäktige i november 2016,
att fastställa investeringsbudget för år 2017 samt preliminära investeringsramar för
2018 och 2019,
att fastställa internräntan till 1,75 %,
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till
800 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2017 med
högst 35 miljoner kronor, samt
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
Hans Pettersson (M) och Ulf Sjölinder (L) deltar inte i beslutet.
__________
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KS/2016:74
§ 87
Information om upphandling av lån
På tidigare begäran från arbetsutskottet, lämnar ekonomichefen en information
kring upphandling av lån. En översyn har genomförts, vilken visar att de flesta av
kommunens lån har tagits hos KommunInvest.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
__________
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KS/2016:67
§ 88
Information om likviditetsläget
Ekonomichefen redogör för likviditetsberäkning per den 2016-05-17, 2016-05-30
och 2016-06-13. Det utgående saldot per 2016-06-13 är cirka 20 miljoner kronor.
Kommunens riktvärde är en likviditet på mellan 10-15 miljoner kronor för en
månads utbetalningar.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
__________
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KS/2015:1970
§ 89
Utredning om verksamheternas samlade lokalförsörjningsbehov fram till 2020
Kommunstyrelsen gav i november 2015 kommunchefen i uppdrag att initiera en
utredning om verksamheternas samlade lokalförsörjningsbehov fram till år 2020 och
ta fram förslag till inriktningsbeslut i kommunstyrelsen om den fortsatta processen
(KS/2015:1810, § 123).
Det saknas i nuläget en bild av kommunens samlade lokalförsörjningsbehov.
Förvaltningsområde Omsorg redovisar årligen sitt lokalförsörjningsbehov och har
tagit fram en strategisk lokalbehovsanalys för perioden 2014-2021 (KS/2014:219)
och för perioden 2015-2025 (KSUO 2016:173). Övriga verksamheter redovisar inte
sina lokalbehov på det sättet.
Sammanställningen av det samlade lokalbehovet i kommunen visar att det består av
utökning för fler brukare, utökning till fler lokaler eller åtgärdsbehov i befintliga
lokaler. Lokalerna finns i orterna Henån, Ellös, Varekil och Svanesund.
Inom Förvaltningsområde Omsorg är prognosen för äldreomsorgen fler brukare
vilket medför behov av fler platser. Det finns även befintliga lokaler som inte
uppfyller gällande krav på bostadsstandard inom omsorgs verksamheter. För
äldreomsorgen är lokalerna i Henån prioriterade. Åtgärder för gruppbostad LSS i
Svanesund bedöms också vara prioriterad. För ensamkommande barn och nyanlända
finns en prognos för de två kommande åren, därefter är behovet oklart.
Inom förvaltningsområde Lärande innebär förväntade förändringar i elevantal fram
till år 2020 en utökning eller minskning av antalet klasser i skolorna. I Ellös finns
förslag för flyttning av förskola och renovering av grundskolan. Vidare finns det en
oro för att lokaler för gymnasiet och vuxenutbildningen inte räcker till på grund av
utvecklingen med antalet nyanlända. I nuläget räcker dock befintliga lokaler.
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har behov av lokaler för fritidsgård i Varekil,
Ellös och Henån. Utredning pågår för lokaler i Henån. Utredning pågår även för
Räddningstjänstens behov av lokaler i Henån.
För central förvaltning finns i nuläget en indikation på att kommunhusets lokaler inte
kommer att räcka till på sikt. Bemanningen inom olika verksamheter påverkas dock
av omvärldsutveckling, teknisk utveckling, val av organisationsform och samordning.
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Utredningen visar vidare att det i nuläget saknas en beskrivning av hur olika styrformer som reglerar lokaler i kommunen fungerar tillsammans. Mål och uppdrag har
tillkommit vid olika tidpunkter och redovisas i olika dokument. Verksamheterna har
följaktligen i nuläget inte en strategisk samordning och planering av lokalförsörjningen. För närvarande arbetar förvaltningen med arbetsrutin. Den syftar till att
årligen inför budgetprocessen tillhandahålla politiken ett samlat underlag om
lokalbehov från samtliga verksamheter för att politiken ska kunna prioritera vilka
lokalbehov som ska tillgodoses och när.
Bedömning av lokalförsörjningsbehov bör vara en del av att arbeta med strategisk
lokalresursplanering. Utrymmet för effektiviseringar bestäms av förmågan att arbeta
med lokalfrågorna med ett samlat grepp. Det innebär att ha en god kunskap om den
demografiska utvecklingen, en fungerande organisation, samordning och arbetssätt
samt ha en god kunskap om lokalernas utformning, kapacitet och tekniska status. På
sikt behöver kommunen hantera lokalbehov i ett större perspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-06-07
Sammanställning av lokalbehov i Orust kommun år 2016-2020
Utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn ger information i ärendet.
Hans Pettersson (M) föreslår följande tillägg till beslut ”Ny återkoppling och
lägesrapport ges vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i september
alternativt oktober”.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningen genomför en djupare analys av det sammanställda underlaget och
föreslår en prioriteringsordning f๖r hanteringen av lokaler, samt
att ny återkoppling och lägesrapport ges vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde i september alternativt oktober.
__________
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KS/2014:219
§ 90
Förhyrning av vård och omsorgslokaler - Henån 1:411
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-28 (§96) att godkänna Strategisk lokalförsörjningsplan 2014–2021 för Förvaltningsområde omsorg och att med hänvisning till
planen ge Förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att inrätta en partsammansatt grupp i syfte att utreda boende för äldre- och funktionshindrade och att
gruppen lämnar förslag på olika alternativ på boenden samt att kostnadsberäkna dessa.
Utskottet för omsorg har 2016-02-12 (§20) reviderat planen i ett dokument benämnt
Lokalbehovsanalys för åren 2015-2025 och där definierat behovet av platser och
lokaler inom äldre-och funktionshinderomsorg. Analysen sammanfattas med att det
under perioden 2015-2025 bör finnas en beredskap för en ökning av totalt 53 platser.
Under det gångna året har en nulägesinventering genomförts av befintliga verksamhetslokaler och dess standard liksom lokaler/alternativ som kan tänkas vara möjliga som
framtida verksamhetslokaler.
• Ängsviken, äldre- och korttidsboende, har ett omfattande renoveringsbehov och
uppfyller inte kraven på fullvärdig bostadsstandard.
• Ågårdens demensboende uppfyller inte kraven på fullvärdig bostadsstandard.
• Ringserödsvägen, gruppbostad LSS är dels inte lämpligt på grund av dess
geografiska placering och dels avseende brister i såväl utomhusmiljö- som
inomhusmiljö.
• Herrgården, gruppbostad LSS har behov av ombyggnation för att få den standard
som benämns ”fullvärdig lägenhet ”.
Olika alternativa l๖sningar har analyserats:
• Ombyggnad av Myckleby skola till vård- och omsorgsboende. En ombyggnad har
bedömts som alltför omfattande och kostnadskrävande. Tillika krävs en tillbyggnad för att erhålla tillräckligt antal platser. Omsorgens bedömning är att en
geografisk placering inte är optimal. Förkastas.
• Nybyggnation. Nybyggnadskostnaden för verksamhetslokal ligger generellt på
cirka 25 000 kr/m2. I gällande flerårsplan 2016-2018 finns ingen nyinvestering
gällande vård- och omsorgsplatser upptagna. Förkastas.
• Förhyrning av LSS-boende. Omsorgen utreder lokalisering i Svanesund.
Behandlas i särskild ordning.
• Förhyrning av externa lokaler. Samlokalisering med vårdcentral och folktandvård i
Henån. Mot bakgrund av ett politiskt uppdrag i flerårsplan 2015-2017 om
försäljning av vissa verksamhetslokaler för återförhyrning, så finns en politisk
intention att kommunen inte bör eller behöver äga samtliga fastigheter. Föreslaget
alternativ.
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Omsorgen ser, utifrån ett driftsperspektiv, att de mest kostnadseffektiva är en sammanhållen större enhet om minst 30 platser. Vårdfastigheter i Henån AB erbjuder för
förhyrning ca 2 200 m2 vilket motsvarar önskemålen. Lokalisering (Henån 1:411) ger
fördelar såsom vårdcentral, folktandvård och apotek under samma tak. Närhet till
Kaprifolgården bedöms ge vissa samordningsfördelar.
Ovan lösning innebär att Ågården kan avvecklas och eventuellt förberedas för framtida
verksamhetsbehov. Med tanke på omsorgens behov om 50-talet platser fram till år 2025
torde det vara lämpligt att undersöka kostnaden för ombyggnad/anpassning av Ågården.
Hyreskostnaden blir ca 4,4 mkr/år eller ca 2 025 kr/m2. Vid jämförelse kan sägas att
motsvarande hyreskostnad, beroende på tillpassning och hyresvillkor, har visat sig ligga i
ett spann om 1 800 kr/ m2 – 2 300 kr/ m2..
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27
Hyreskontrakt 2016-06-01
__________
Hans Pettersson (M) föreslår följande tillägg till föreliggande förslag till beslut ”att
framtida behovet av nyttjandet av Ågårdens lokaler i kommunal regi skyndsamt
utreds”.
Kristina Svensson (Mp) och Bertil Olsson (S) framför att uppdraget redan ingår i det
politiska beslutet kring lokalförsörjningsplan och yrkar bifall till föreliggande förslag
till beslut (i tjänsteskrivelsen).
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda och finner föreliggande
förslag till beslut antaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att förhyra lokaler för vård- och omsorgsplatser (Henån 1:411) med tillhörande
gemensamhets- personalutrymmen för en kontraktstid om 20 år av Vårdfastigheter i
Henån AB med beräknat tillträde våren 2018.
__________
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KS/2016:1045
§ 91
Godkännande av ny part m m avseende exploateringsavtal för Hällevik 2:233
Kommunen har sedan 2003-02-10 ett exploateringsavtal med NCC Construction
Sverige AB (idag NCC Sverige AB). Avtalet innefattar exploatering av fastigheten
Hällevik 2:233 och ska enligt avtalet bebyggas med en konferens- och rekreationsanläggning med tillhörande lägenheter i friliggande hus samt småbåtshamn. Bakom
idekonceptet och detaljplanens framtagande för området står bolaget Sjöleden
Hällevik AB. Lagfaren ägare till fastigheten Hällevik 2:233 är idag NCC Hällevik AB
som genom en tidigare överlåtelse övertagit exploateringsavtalet. Mellan Sjöleden
och NCC Hällevik slöt parterna ett partneringsavtal för utförandet av
byggentreprenaden.
Exploateringsavtalet utformades på sådant sätt att avtalet i en framtid skulle kunna
överlåtas till Sjöleden med villkoret att den första utbyggnadsetappen enligt punkt 1.4
skulle vara klar, vilket bland annat innefattade en pool och spaavdelning.
Åren har gått och projektet har fått ekonomiska problem med den följd att bygget
har stått still och att NCC och Sjöleden hamnat i tvist med varandra. Under de
senaste åren har några intressenter visat intresse för övertagande av projektet, men
hittills utan resultat. Konferensbyggnaden med restaurang och kök är uppförd idag,
men fortfarande saknas pool och spaavdelning.
Under 2016 har en ny intressent kontaktat såväl kommunen som NCC. Strana
Utvecklings AB är ett nybildat bolag, sammansatt av entreprenörer och investerare
med säte i Göteborg. Bolaget har under en längre period fört diskussioner med
NCC och under våren även med kommunen.
Genom ett Novations- och aktieöverlåtelseavtal mellan NCC Sverige AB, Sjöleden
Hällevik AB och Strana Utvecklings AB daterat den 1 juni 2016, har Strana förvärvat
aktierna i NCC Hällevik. Novations- och aktieöverlåtelseavtalet är bland annat
villkorat av kommunens godkännande.
Strana har i ett visionärt underlag beskrivit översiktligt den potential de ser i
projektet, framförallt i turismen, restaurangen och marinan. Deras ambition är att
prioritera pool/badhus, spa och träningsanläggning med bedömning att kunna
färdigställa denna del under kvartal 2, 2018. Strana har utgått från tidigare beviljat
bygglov för ändamålet, men anger att de är öppna för att diskutera andra alternativ.
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Då intentionen med exploateringsavtalets punkt 1.4 , färdigställande av etapp 1 med
pool och spa-avdelning ännu ej är slutförd, ska det enligt punkt 8.2 i avtalet ställas en
betryggande säkerhet till kommunen.
I en separat överenskommelse med Strana regleras säkerheten och tidplanen för
utbyggnadsetappen. Säkerheten ställs i form av en vitessanktion på 75 % av
anbudssumman på av Strana begärd offert (15,9 mkr) på pool och spaavdelning,
daterad 2016-05-27. Om byggnationen enligt offererat anbud inte är färdigställd
2018-06-30 utgår vite enligt ovan med 11,9 mkr exkl moms. Genom detta bedöms
den för fastigheten anvisade användningen enligt detaljplanen verkställas inom
avtalad tid om inte exploateringsavtalet dessförinnan har omförhandlats mellan
parterna.
Då Strana Utvecklings AB är nybildat bolag saknas bedömningsunderlag för att
bedöma ekonomisk stabilitet i bolaget. Det faktum att bolaget ingår överenskommelse om vitessanktion bör tolkas som att ett seriöst intresse finns för
fullgörande av avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal, 2016-06-07
Verksamhetsplan Strana Utveckling AB
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Strana Utvecklings AB inträder i Sjöleden Hällevik AB:s ställe som ny
ägare till aktierna i NCC Hällevik AB som är kommunens motpart i exploateringsavtalet daterat 2003-02-10 och VA-avtalet daterat 2003-02-25 avseende Hällevik 2:233.
__________
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KS/2016:1109
§ 92
Processen med transportinfrastrukturplan
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfeldt ger information i ärendet och redogör
bland annat för inriktnings- och åtgärdsplaneringen åren 2018-2029 och
systemanalysens olika delar, som bygger på: lokalt, regionalt och nationellt/
internationellt perspektiv.
Information ges även om kustkommunernas projekt ”Ett starkt Bohusstråk”, som
bygger på de fyra huvudrubrikerna Bohusbanan, E6:an, Öarnas stråk (lv 160) och
cykelvägar.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
__________
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KS/2016:68
§ 93
Investeringsram 2016 - Godkännande av igångsättning av investeringsprojekt Uppgradering styrsystem fjärrvärme
Under 2016 har det antagits en reviderad investeringsbudget som innefattar förändringar på investeringar inom fjärrvärmeverksamheten.
Investeringsbudget
Beslutet finns i liggande investeringsplan med 330 000 kronor.
Uppgradering styrsystem fjärrvärme 330 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-27
Investeringsblankett – Styrsystem fjärrvärme, daterad 2016-05-27
Kostnadskalkyl – Styrsystem fjärrvärme, daterad 2016-05-27
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Uppgradering styrsystem
fjärrvärme – med total investeringsram om 330 000, och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av den förslagsställande verksamheten - Affärsdrivande verksamhet, fjärrvärme.
__________
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KS/2016:1075
§ 94
Investering kontorslokaler Lunden (igångsättning/omprioritering, KF-ärende)
Historik
F๖rvaltningsområde samhällsutveckling har sedan ett par år tillbaka planerat för en
flytt av Räddningstjänstens ledning till Lunden, Henån. Flera samordningsfördelar
väntas uppnås med en flytt, såsom närheten till fastighet/teknisk verksamhet på
Lunden och Samhällsutvecklings ledning/administration i kommunhuset.
Bakgrund
Bakgrunden är att hyresgästen Ambulansen önskar lämna sina nuvarande lokaler för
att bygga nytt och att nuvarande lokaler då blir tomma. Processen med försäljning av
mark till ambulansen har dock försenats på grund av pågående detaljplanearbete och
utflytten blir sannolikt inte aktuell förrän tidigast 2018.
Under denna period har Räddningstjänstens arbetsmiljö i Svanesund kraftigt försämrats, vilket föranlett att det i gällande investeringsplan finns beslutat om
renovering av brandstationen om 700 tkr för 2016. Värme och ventilation är
undermåliga och i behov av utbyte och renovering samtidigt som driftskostnaderna
ökat med anledning härav.
Under vårvintern 2016 har Orust, liksom många andra kommuner, konstaterat att det
är allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. För Orust del, så är det upptagningsområdena Ellös och Svanesund som är problematiska. Stora svårigheter finns
framförallt att på Ellös upprätthålla lagstadgat bemanningskrav. En lösning som
föreslagits av Samhällsutveckling i pågående budgetprocess är en utökning av en
bemanningsgrupp i Henån, vars uppdrag blir att täcka upp för Ellös och Svanesund.
I Henån finns flera intressentanmälningar, men idag inga lediga deltidsplatser. Denna
lösning skulle, utifrån dagens bedömning, motsvara gällande lagkrav. En förutsättning för ett bra resultat av detta bedöms vara att ledningen finns i Henån.
Bedömning
För att möjliggöra denna flytt, innan Ambulansen flyttar ut, föreslås en ombyggnad
på Lunden om fyra kontorsrum i den del som för närvarande är förråd för Henåns
skola.
Genom en smärre omprioritering inom investeringsramen kan syftet uppnås. Medel
avsatta för det beslutade renoveringsprojektet av kontorslokalerna i Svanesund flyttas
till projekt Ombyggnad Lunden.
I investeringsplanen ligger idag planerat för ombyggnation Lunden efter
Ambulansens utflytt 2017 om 1,0 mkr.
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Ombyggnaden bedöms kunna påbörjas under hösten med beräknad inflyttning vid
årsskiftet. Den dag ambulansen flyttar ut, lämnar Räddningstjänsten dessa kontorsplatser som kan användas för annan verksamhet med anknytning till Lunden, vilket
kommer att minska trycket på kontorsplatser i kommunhuset.
Beslutsunderlag
Förvaltningskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-10
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inom beslutad investeringsram omprioritera 700 tkr, för år 2016, för renovering
av Räddningstjänstens kontorslokaler i Svanesund till Ombyggnad Lunden.
__________
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KS/2014:305
§ 95
Heltidsprojektet - muntlig lägesrapport
Kommunstyrelsen har beviljat medel till en heltidssatsning på Orust kommun genom
antagande av ”Förenklad projektplan” KS/2014:35. Projektledaren har tidigare
presenterat en inventeringsrapport i KSAU den 11 november 2015 och informerat
om att projektet inledningsvis kommer fokusera på Omsorg och ett pilotprojekt.
I kommunstyrelsen 2016-03-30, § 53, fattades ett beslut om att uppdatera projektplanen innebärande att
• projektets syfte förtydligas
• tidsplan för projektet förskjuts till 30 juni 2018
• projektets budget utökas under 2016 med 224 000 kronor (från 560 000 kronor
till 784 000 kronor) och att detta finansieras med Kommunstyrelsens medel till
förfogande.
• Projektets kostnader för 2017 och 2018 beaktas i kommande budget.
Projektledare Disa Hansson ger en muntlig lägesrapport. Arbetet har haft två särskilt
viktiga framgångsfaktorer: att man tagit ett gemensamt ansvar och att man tagit ett
helhetsgrepp kring bemanningen.
En beskrivning ges av kollektivavtalet som tecknats, dess utgångspunkter och
innehåll.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.
__________
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KS/2016:784
§ 96
Yttrande över remiss gällande ansökan om nätkoncession, linje Bua-Edshultshall
Energimarknadsinspektionen har i remiss 2016-04-29 begärt kommunens yttrande
över ansökan från Vattenfall Eldistribution AB om tillstånd att bygga och använda
en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en ny 40 kV kraftledning i
luft- och markledningsutförande mellan ZT 85 Orust och TT6117 Edshultshall.
Yttrandet ska lämnas senast den 30 juni.
Miljöstrateg Ulrika Marklund ger information i ärendet och diskussion förs. Det finns
bland annat felaktigheter i texten i Vattenfalls ansökan, till exempel att kommunen
för närvarande håller på att anlägga ett nytt reningsverk i Edshultshall, vilket inte
stämmer. Den föreslagna luftledningen bedöms sannolikt få stora konsekvenser på
natur, miljö, djurliv och markintrång.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen, samt
att behandla ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 juni och att
paragrafen vid kommunstyrelsens sammanträde ska vara med omedelbar justering.
__________
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§ 97
Presentation av Orust Waldorfskola
Representanter för Orust Waldorfpedagogik Ekonomiska Förening ger en
presentation av:
• Föreningens verksamheter
• Framtida förvärv
• Behovet av att expandera
• Utökning av lån
• Lokalbidrag
• Tankar kring framtida möjligheter som exempelvis bostadsområde i Slussen,
bedriva särskola, bedriva verksamhet för nyanlända och kollektivtrafik
Föreningen framför även några önskemål som föreningen har hos kommunen:
• Ett utökat samarbete i olika frågor
• Marknadsföring
• Infrastrukturen
• Stabilitet och långsiktighet gällande verksamheten
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
__________
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KS/2016:1014
§ 98
Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för nämndemän 2016
Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening ansöker i skrivelse, inkom 2016-06-01,
om ett bidrag från Orust kommun med 300 kronor per nämndeman för år 2016 för
kompetensutveckling.
Orust kommun har åtta utsedda nämndemän.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Nämndemannaföreningens ansökan om bidrag för 2016.
__________
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KS/2016:83
§ 99
Kommunchefens information
Kommunchef Jan Eriksson ger information om:
• Orust kommun har utsetts till en av Sveriges mest spännande 100 arbetsgivare i
offentlig sektor av Karriärföretagen
• Orustdagen
• Studiebesök i Mollösund
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
__________
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KS/2016:87
§ 100
Information från utskotten
Utskottet för lärande
• Inkommen JO-anmälan gällande hanteringen av ett överklagande samt
förvaltningens förslag till yttrande
• Beslut om föreläggande efter tillsyn av Förskolan Svanen
• Remissyttrande över Ek o Lek Barnomsorgs AB:s ansökan om rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg
• Arbetskläder i förskolan
Utskottet för omsorg
• Behovet av LSS-boende
• Återkoppling kring budgetsituationen
• ”E-hälsa”
Utskottet för samhällsutveckling
• Broutredningen i Svanesund
• Markanvisningsfrågor, bland annat markanvisning för del av Lavön 2:20
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2016-06-15

KS/2016:84
§ 101
Ordförandens information
Det finns i dagsläget ingen information att delge.
__________

