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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Öppna sammanträdet börjar kl.
08:50

Plats och tid

Beslutande

Övriga

Årholmen 2019-05-29 08:15

Ledamöter

Ersättare

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Alexander Hutter (S)
Ulla Buhr (S)
Anders Arnell (M)
Håkan Bengtsson (M)
Mikael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Kia Nordqvist (MP)
Rolf Sörvik (V)
Leif Kinle (SD)
Magnus Lebeck (SD)

Roger Hansson (S)
Eva Skoglund (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Hilden Talje (M)
Anne Kolni (M)
Robert Larsson (M)
Hans Pernervik (FO)
Ulf Sjölinder (L)
Daniel Peterson (C)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Martin Reteike (MP)
Theodor Helleberg (KD)
Kaj Kvorning (SD)
Håkan Johansson (SD)

Henrik Lindh, kommundirektör
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Måndag 3 juni klockan 14:30

2019-05-21

2

Kommunstyrelsen

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Förvaltningens information

KS/2019:54

Sektorschefer
samt HR-chef
Kl. 08:15-08:50

2.

Information om ESF-projektet, Steg1

KS/2019:358

Kursledare Steg1
Kl. 08:50-09:10

3.

Uppföljning och helårsprognos april 2019

KS/2019:290

Susanne Ekblad
Kl. 09:10-09:30

4.

Godkännande av finansrapport per april 2019 KS/2019:533

Kl. 09:10-09:30

5.

Godkännande av remissvar avseende
granskning av nationell havsplan för
Västerhavet

Ulrika Marklund
Rickard Karlsson
Kl. 10:00-10:05

6.

Yttrande över remiss - Fördjupad strukturbild KS/2017:757
för Kustzonen i Göteborgsregionen, Orust
och Uddevalla

Ulrika Marklund
Rickard Karlsson
Kl. 10:05-10:10

7.

Information om fördjupad översiktsplan för
Tjörns och Orusts kust- och havsområden

KS/2017:1291

Ulrika Marklund
Rickard Karlsson
Konsult
Kl. 10:10-10:30

8.

Genomförandebeslut av projekt VA-länk
syd, utbyggnad av VA-ledningar

KS/2017:924

Kl. 10:30-10:35

9.

Fastställande av projektplan inklusive budget KS/2017:641
för om- och tillbyggnad av Ängsviken

Kl. 10:35-10:45

10.

Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen

KS/2018:1991
*Till KF*

Kl. 10:45-10:50

11.

Tillägg till kommunstyrelsens
delegeringsförteckning

KS/2019:699

Kl. 10:45-10:50

KS/2015:42
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Ärende

Dnr

Föredragande

12.

Tillhandahållande av fler offentliga toaletter

KS/2019:587

Kl. 10:50-11:10

13.

Godkännande av Samordningsförbundet
Västs årsredovisning för år 2018 samt
beviljande av ansvarsfrihet

KS/2019:383
*Till KF*

Kl. 11:10-11:15

14.

Godkännande av Tolkförmedlingen Västs
årsredovisning för år 2018 samt beviljande
av ansvarsfrihet

KS/2019:568
*Till KF*

Kl. 11:10-11:15

15.

Godkännande av Fyrbodals
kommunalförbunds årsredovisning för år
2018 samt beviljande av ansvarsfrihet

KS/2019:666
*Till KF*

Kl. 11:10-11:15

16.

Antagande av VA-taxa 2019

KS/2019:604
*Till KF*

Kl. 11:15-11:35

17.

Revidering av kommunala
verksamhetsområden för vatten och avlopp
samt antagande av nytt kommunalt
verksamhetsområde för vatten, avlopp och
dagvatten i Kungsviken

KS/2019:169
*Till KF*

Kl. 11:15-11:35

18.

Motion om Hogen och andra
industriområden

KS/2018:864
*Till KF*

Kl. 11:35-11:40

19.

Motion om samverkan med andra kommuner KS/2018:339
avseende lantmäteritjänster
*Till KF*

Kl. 11:35-11:40

20.

Köp del av fastighet, Varekil 1:7

KS/2019:439

Kl. 11:40-11:45

21.

Beslut om utbildningsformen
Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri och båtbyggande inom Orust
Gymnasieskola

KS/2019:395

Kl. 11:45-12:05

22.

Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

23.

Anta SKL:s rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter

Kl. 11:45-12:05

KS/2019:410

Kl. 13:00-13:05
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Ärende

Dnr

Föredragande

24.

Riktat uppdrag avseende
hemmaplanslösningar för individ- och
familjeomsorgen

KS/2019:478

Kl. 13:05-13:10

25.

Antagande av IFO-plan

KS/2018:735

Kl. 13:10-13:15

26.

Tecknande av samverkansavtal för Barnahus

KS/2017:895

Kl. 13:10-13:15

27.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2019:166,
KS/2019:476,
KS/2019:566,
KS/2019:577,
KS/2019:693

Kl. 13:15-13:20

28.

Anmälan av delegerade beslut

KS/2019:55

Kl. 13:15-13:20

29.

Ordförandens information

KS/2019:13

ORUST KOMMUN
Catharina Bråkenhielm (S)

Maja-Liisa Odelius

Ordförande

Sekreterare
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Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot
Ordinarie
S
o Catharina Bråkenhielm
S
o Britt-Marie Andrén
Karlsson
S
o Alexander Hutter
S
o Ulla Buhr
M
o Anders Arnell
M o Håkan Bengtsson
FO o Michael Relfsson
L
o Veronica Almroth
C
o Lars Larsson
C
o Maria Sörkvist
MP o Kia Nordqvist
V
o Rolf Sörvik
SD o Leif Kinle
SD o Magnus Ledbeck
Ersättare
S
e Roger Hansson
S
e Eva Skoglund
S
e Elsie-Marie Östling
M
e Hilden Talje
M
e Anne Kolni
M e Robert Larsson
FO e Hans Pernervik
L
e Ulf Sjölinder
C
e Daniel Peterson
KD e Kajsa-Karin Andersson
MP e Martin Reteike
KD e Theodor Helleberg
SD e Kaj Kvorning
SD e Håkan Johansson
Summa

Tjänstgörande Ks §
Ja
Nej avst

Ja

Nej avst

Ks §
Ks §
Ja
Nej avst Ja
Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst
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Förvaltningens information
Dnr KS/2019:54
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Information om ESF-projektet, Steg1
Dnr KS/2019:358
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Uppföljning och helårsprognos april 2019
Dnr KS/2019:290
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna rapporten uppföljning och helårsprognos april 2019.
2. Ge utskottet för lärande i uppdrag att återkomma med en redovisning över
vilka åtgärder som vidtagits och/eller planeras att vidtas samt bedömd effekt
med anledning av att helårsprognosen inom grundskolan uppgår till minus 2,1
miljoner kronor för 2019.
3. Ge utskottet för omsorg i uppdrag att återkomma med en tydligare plan över
vilka åtgärder som vidtagits och/eller planeras att vidtas samt bedömd effekt
med anledning av att helårsprognosen uppgår till minus 22,8 miljoner kronor
för 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna rapporten uppföljning och helårsprognos april 2019
Sammanfattning av ärendet
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en delårsuppföljning med
helårsprognos per sista april. Rapporten beskriver periodens verksamhet och
händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet till och med april var negativt och uppgick till minus 3,6 miljoner
kronor. Det var dock en miljon kronor bättre än budgeterat resultat (-4,6 miljoner
kronor) till och med april. Samma period förra året uppgick resultatet till plus 8,8
miljoner kronor. Skillnaden mellan åren kan förklaras av bland annat lägre
skatteintäkter eftersom skattesatsen sänktes vid årsskiftet.
Årets resultat för helåret beräknas uppgå till plus 3,4 miljoner kronor som ska
jämföras med det budgeterade resultatet på plus 22,5 miljoner kronor. Det är 19,1
miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet för året. Budgetavvikelsen
beror på att sektor omsorg redovisar ett underskott på minus 22,8 miljoner kronor.
Även grundskolorna fortsätter att bedriva en dyrare verksamhet än vad den
beslutade budgetramen anger. Helårsprognosen för grundskolorna uppgår till
minus 2,1 miljoner kronor.
I februari beslutade kommunstyrelsen att godkänna sektorernas
uppdragsdokument och detaljbudget för 2019. Sektor omsorg gjorde bedömningen
att man inte kommer att klara att bedriva sin verksamhet utifrån de tilldelade
budgetmedlen, och att det fanns ett budgetunderskott på minus 17,4 miljoner
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kronor redan vid ingången av 2019. Kommunstyrelsen beslutade att sektor omsorg
ska fortsätta att vida ytterligare åtgärder för att undvika ett budgetunderskott vid
årets slut. Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommundirektören i uppdrag
att tillsammans med sektorscheferna föreslå åtgärder samt generellt iaktta
sparsamhet och noga överväga verksamhetens ambitionsnivå och vakanspröva vid
tillsättning av tjänster. Målsättningen är att åtgärderna ska resultera i
budgetöverskott vid årets slut som täcker ett eventuellt underskott inom sektor
omsorg.
Helårsprognosen för övriga sektorer är positiv och beräknas till 4,1 miljoner
kronor.
Som en del i att vidta åtgärder beslutade utskottet för omsorg i maj att ge sektorn i
uppdrag att se över hemtjänstverksamheten med syfte att skapa en mer
kostnadseffektiv verksamhet.
Nettoinvesteringarna uppgick till 17,1 miljoner kronor till och med sista april.
Årets budgeterade investeringar uppgår till 118,6 miljoner kronor. Trots
förändringar mellan projekten görs bedömningen att investeringsutgifterna för året
kommer att uppgå till det planerade och budgeterade totalbeloppet. De största
investeringarna avser vatten och avlopp (VA) i Slussen och på Rossön samt VAlänk syd som tidigareläggs vid det pågående vägbyggnationen i Varekilsnäs.
Vidare sker ombyggnation på Strandgårdens särskilda boende samt tillbyggnad på
Ängsvikens särskilda boende, nya räddningsfordon köps in och
Gullholmsbadspiren renoveras på bekostnad av Västtrafik.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15
Rapport, uppföljning och helårsprognos april 2019

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
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Godkännande av finansrapport per april 2019
Dnr KS/2019:533
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna finansrapport april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter april
månads utgång 2019 med avstämning mot finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26
Finansrapport april 2019

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Godkännande av remissvar avseende granskning av nationell havsplan för
Västerhavet
Dnr KS/2015:42
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna förslag till remissvar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
gällande granskningsversion av nationell havsplan för Västerhavet.

Sammanfattning av ärendet
Havs- och Vattenmyndigheten utarbetar statliga havsplaner för Sverige inom
havsplaneområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Planeringen görs
tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala
organ, kustkommuner och bransch- och intresseorganisationer. Målet med
havsplaneringen är att havet ska användas hållbart och effektivt nu och i
framtiden. Havsplanen är nu i granskningsskedet. Färdigt förslag till havsplan
kommer lämnas till regeringen för beslut senast år 2021.
Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten inom
kommungränsen. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret
kustvatten och territorialvatten, och därmed har kustkommunerna en nyckelroll i
havsplaneringen. I territorialvattnet, som omfattar 12 nautiska mil ut från kusten,
kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa.
De nationella havsplanerna ska vara vägledande för myndigheter och kommuner
när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.
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Avgränsning för kommunal och statlig kust- och havsplaner

I samrådsskedet för nationell havsplan för Västerhavet lämnade Orust kommun ett
kommungemensamt remissvar ihop med Tjörns kommun. Orust kommun,
fortsättningsvis kallad kommunen, lämnar följande remissvar på
granskningshandlingen.
Förslag till remissvar
Granskningen av aktuell version av planen tar utgångspunkt i de förändringar
inom kommunens havsområde i plankartan som skett efter samråd samt i de
synpunkter som lämnades i samrådsskedet.
Kommunen uppfattar granskningshandlingen som genomarbetad, tydligt
strukturerad och väl utformad.
I plankartan för Skagerrak noteras att tillkommande område för naturhänsyn inom
försvarsanspråk Fn V347, viss inskränkning av sjöfartsanspråkets utbredning inom
Gn V348 skall särskild hänsyn tas till höga naturvärden. Förändringarna uppfattas
som en specificering av statens avvägning mellan allmänna intressen inom
området och ett förtydligande av kartan.

2019-05-21
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Utsnitt för Orust ur plankarta för Skagerrak, samrådshandling 2018

Utsnitt för Orust ur plankarta för Skagerrak, granskningshandling 2019
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Av samrådsredogörelse, planhandling och miljökonsekvensbeskrivning framgår
att kommunens synpunkter i samrådet har till viss del noterats, bemötts och till
viss del beaktats. Det gäller resonemang kring


tydlig koppling mellan vision och planförslag



kortare havsplanecykel till första planrevidering

Vad gäller resonemang kring


fiskets miljöpåverkan, pedagogisk framställning av kvantitativa analyser i
MKB:n, sambandet hav-land avseende miljöeffekter anser Orust kommun att
det saknas tydlighet. Fisket står för femtio procent av de negativa effekterna på
havet. För att uppnå miljökvalitetsnormen, god status, bör fisket ges större
utrymme och i planen införa fler begränsningar av fisket, särskilt inom
områden med höga naturvärden.
Väst om Måseskär finns ett dumpningsområde med 28 fartyg som innehåller
kemiska stridsmedel. Bottentrålning i området river upp sediment och sprider
ämnena över ett större område. På sidan 132 i havsplanen anges att området är
för litet i förhållande till plankartans geografiska skala och markeras därför
inte ut. Orust kommun dock att det är viktigt att området markeras och att
yrkesfiske inte tillåts eller begränsas i området.

I vårt yttrande efterfrågades även en tydlig beskrivning av statens syn på hur
avvägning mellan motstridiga intressen inom havsområdet bör gå till. I
granskningshandlingens avsnitt 2:8 Övergripande överväganden förs belysande
resonemang kring vad avvägningarna ska handla om. Kommunen skulle önska
ytterligare förtydligande avseende statens syn på hur avvägningen ska göras, vem
som ska göra den och när den ska göras.
I detta sammanhang önskar kommunen även ett ytterligare förtydligande av
begreppet ”allmänna intressen av väsentlig betydelse”, och den process som
omgärdar identifieringen och fastställandet av ett sådant.
Kommunen ser fram emot en dialog med staten avseende den gemensamma
havsplaneringen och samnyttjandet av territorialvatten. Den samrådshandling för
kommungemensam fördjupad översiktsplan för havet i Orust och Tjörns
kommuner som avses gå ut på samråd under 2019, kommer att remitteras till havsoch vattenmyndigheten

2019-05-21

15

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
Granskningshandling för nationell havsplan med miljökonsekvensbeskrivning och
samrådsredogörelse finns längst ned på denna sida:
https://www.havochvatten.se/hav/samordning-fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html

Beslutet skickas till
havochvatten@havochvatten.se senast den 14 juni 2019. Diarienummer 666-19
anges i mejlets ämnesrad. Materialet skickas i redigerbart filformat (Word alt.
PDF).
Sektor miljö- och bygg
Sektor Samhällsutveckling
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Yttrande över remiss - Fördjupad strukturbild för Kustzonen i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
Dnr KS/2017:757
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna förslag till yttrande daterat 2019-04-11 till Göteborgsregionens
kommunalförbund som svar på remissen ”Fördjupad strukturbild för kustzonen Överenskommelser för framtida planering av kustzonen inom Göteborgsregionen
inklusive Orust och Uddevalla.”
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser
har arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun.
Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka
i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Syftet med projektet är att etablera fördjupad samverkan mellan kommuner,
myndigheter och andra relevanta aktörer för en hållbar utveckling av kust- och
havsområdet i de åtta deltagande kustkommunerna.
Målet med projektet har varit att utarbeta en fördjupad strukturbild specifikt för
kustzonen med gemensamma överenskommelser för hur kustzonen ska utvecklas
och bevaras. Strukturbilden och överenskommelserna ska fungera som ett verktyg
och underlag för kommunernas arbete med översiktlig planering i sina respektive
kust- och havsområden.
2008 antog Göteborgsregionen Strukturbild för Göteborgsregionen med
överenskommelser om att ta gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar regional
struktur. Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex
överenskommelser med tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild
för Göteborgsregionen från 2008.
Göteborgsregionen önskar nu att få in Orust kommuns synpunkter på förslaget.
Därefter görs eventuella revideringar innan förslaget går upp för politisk
behandling i Göteborgsregionens förbundsstyrelse samt i Orust och Uddevalla
kommuner.
Remisstiden pågår från 7 mars till 7 juni 2019 och skriftliga synpunkter ska ha
inkommit till Göteborgsregionen senast den 7 juni 2019.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-24 § 92 att bordlägga ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj.
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Beslutsunderlag
Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Remissförslag, 2019-02-20
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11
Yttrande daterat 2019-04-11
Beslutet skickas till
Göteborgsregionen
Miljöstrateg
Sektor miljö och bygg
Sektor samhällsutveckling
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Information om fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och
havsområden
Dnr KS/2017:1291
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Genomförandebeslut av projekt VA-länk syd, utbyggnad av VA-ledningar
Dnr KS/2017:924
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Genomföra projektet VA-länk syd, utbyggnad av VA-ledningar utifrån
genomförd projektering och projektplan genom att avsätta totalt 11,65 mkr
inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 2018-11-08 § 129).
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 201904-11 § 23).
3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet, vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
I samband med utbyggnad av väg 160 har Orust kommun i samarbete med
Trafikverket utfört och bekostat en enklare projektering av både vatten- och
avloppsledningar från Varekil till Säckebäck. Denna projektering slutfördes under
2018 och då projekterad kostnad för en utbyggnad visade sig inte vara ekonomiskt
försvarbar förrän ett minimum av cirka 280 anslutna bostäder uppnåtts. I området
finns ett exploateringsområde som innefattar cirka 70-80 bostäder och annan
huvudsakligen befintlig fritidsbebyggelse som omfattar ungefär lika mycket.
Kontakter har tagits med Tjörns kommun om möjliga anslutningar från norra
Tjörn, men har i dagsläget inte kunnat garantera några anslutningar.
I samband med vägutbyggnaden så har det uppkommit ett överskott av bergmassor
och medfört att VA-ledningarna kan förläggas på ett betydligt mer
kostnadseffektivt sätt än tidigare och Trafikverket har på kommunens begäran
infordrat en offert på detsamma. Den beräknade kostnaden bedöms hamna på
cirka 30 % av ursprunglig budget varvid förvaltningen ser att en utbyggnad av
ledningsnätet kan ske och erfordrar betydligt färre anslutningar än vad som
tidigare har uppskattas.
Projektering och förfrågningsunderlag har arbetats fram och anbud har inkommit i
april 2019. Investeringskalkylen har uppdaterats efter inkomna anbud i enlighet
med bifogad projektplan. Inom investeringsramen är sedan tidigare (KF 2017-0309 § 21) 40 mkr avsatta för år 2019. Totalsumman 11,65 mkr fördelas i sin helhet
under 2019.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17
Bilaga 3a, Projektplan daterad 2019-04-17
Genomförandeavtal med TRV, Anläggning – kommunal VA-anläggning, väg 160
Säckebäck-Varekil, Orust kommun, daterad 2019-04-01

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor Samhällsutveckling
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Fastställande av projektplan inklusive budget för om- och tillbyggnad av
Ängsviken
Dnr KS/2017:641
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Fastställa projektplan inklusive budget om 21,9 miljoner för genomförande av
om- och tillbyggnad Ängsviken.
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens reviderade investeringsbudget
(KF 2019-04-11 § 23).
3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen
kompenseras hyrande verksamheter.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av
kommunfullmäktige 2017-03-09 § 21 med ett budgetbeslut om 16,5 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna igångsättning om 16,5
miljoner kronor för investeringsprojektet 2017-06-07 § 86.
Projektering genomfördes under vintern 2017 – 2018 och i samband med den
framkom några tillägg utifrån Sektor omsorgs behov. Personalutrymmen som
omklädningsrum och personalrum samt lägenhetsförråd till nytillkomna lägenheter
tillfördes projektplanen.
Kommunstyrelsen beslutade att påbörja genomförande av projektet 2018-10-24 §
239.
En ny projektering genomfördes under vintern 2018-2019. Handlingarna
uppdaterades, korrigerades och brister i underlag kompletterades. En ramhandling
för mark togs fram och samordnades med övriga områden. Inget ändrades i
beställningen från verksamheten.
Efter uppdaterad projektering genomfördes en upphandling under våren 2019 och
fem anbud kom in. Tre anbud diskvalificerades då de inte uppfyllde kraven. Den
genomförda upphandlingen resulterade i att den tidigare beslutade budgeten om
16,5 miljoner inte är tillräcklig. Ny budget är 21,9 miljoner.
Investeringen ryms inom ramen för planperiodens reviderade investeringsbudget
KF 2019-04-11 § 23.
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Investeringen tillhör den prioriterade kategorin ”Viktiga samhällsfunktioner”.
Projektplanen har uppdaterats i april 2019 för att överensstämma med aktuellt
behov och gällande förutsättningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02
Projektplan, daterad 2019-04-29

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Fastighetsenheten
Sektor omsorg
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS/2018:1991
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen.
2. Flytt av ansvar för kulturskolan från utskottet för samhällsutveckling till
utskottet för lärande träder i kraft i januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar i den politiska organisationen (§69 KF 2018-0614) bör revidering göras av kommunstyrelsens reglemente så att det
överensstämmer med fattat beslut. Det finns också en hel del redaktionella
förändringar, såsom hänvisningar till lagparagrafer och rena felskrivningar som
bör göras. Utöver detta har vissa prioriteringar framförts av den nya majoriteten,
vilket innebär förändringar i utskottens ansvar.
I juni 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ändra ansvarsfördelningen
mellan utskotten vilket innebär en ny gränsdragning gentemot kommunstyrelsens
uppdrag. Detta beslut var en följd av den utredning och översyn som gjorts efter
det att den nya politiska organisationen infördes 2011 och hade verkat i 6 år.
Som ett led i att åstadkomma en förbättrad styrning av de större frågorna förs
några verksamheter med strategisk betydelse till arbetsutskottets ansvarsområde
inom kommunstyrelsen. En ny Social myndighetsnämnd har redan införts, med
start 2019-01-01.
Sedan en ny majoritet nu tillträtt föreslås att några av de förslag som tidigare
beslutats om ska genomföras, medan man kompletterar med några ytterligare
förändringar i ansvarsfördelningen. Bland annat föreslås en flytt av ansvaret för
Kulturskolan från Utskottet för samhällsutveckling till Utskottet för lärande, samt
att ansvaret för Översiktsplanering flyttas från Utskottet för samhällsutveckling till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26
Reglemente för Kommunstyrelsen (med följande färgkodning: grönt = ny text,
gult = förändrad text, rött = borttagen text)
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Beslutet skickas till
Samtliga utskottssekreterare
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Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsförteckning
Dnr KS/2019:699
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Som p 10.13.32 med följande text: ”Beslut om bistånd i form av hyresgaranti
enlighet SoL 4 kap 1§. Biståndet kan även omfatta ett utökat ansvar för
lägenhetens skick.”
Delegat: Verksamhetschef inom omsorg
Anmärkning: Inom resp. ansvarsområde
Utredning
Behov av ett extra stöd för vissa hushåll för att skaffa boende har visat sig
behövligt. Nu har frågan blivit mycket aktuell när vi står för ett avtal med
Orustbostäder som i utbyte av att alla sociala kontrakt och kontrakt för nyanlända
ska kunna gå från andrahandskontrakt till förstahandskontrakt efter två år.
Orustbostäder vill då ha ett extra kommunalt åtagande om vissa hushåll inte helt
klarar de krav Orustbostäder har för att erhålla förstahandskontrakt. I en del fall
kan det innebära att erhållandet av förstahandskontraktet dröjer något längre men i
de flesta fall går ett överförande till förstahandskontrakt bra om kommunen säkrar
upp hyresförhållandet under de två första åren på det nya förstahandskontraktet.
Hyresgarantin ska också kunna tillämpas när någon i kön får problem att få bostad
under motsvarande förhållanden beskrivna ovan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17

Beslutet skickas till
Delegaterna
OKFS
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Tillhandahållande av fler offentliga toaletter
Dnr KS/2019:587
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Offentliga toaletter tillhandahålls i Henån, Ellös, Mollösund, Gullholmen,
Käringön, Hälleviksstrand, Stocken och Edshultshall under sektor
samhällsutvecklings ansvar. De 5 förstnämnda toaletterna är helårsöppna, de 3
sistnämnda hålls öppna 1 april-30 september.
2. Toalett öppnas vid pumpstationen i Ellös. Denna ska vara helårsöppen.
3. Det ska vara ett ökat öppethållande av toaletterna på Kajutan i Henån.
Förvaltningen ska återkomma med ett förslag till nästa sammanträde för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
4. Ny toalett med central placering i Svanesund ska finnas med i det nya
planprogrammet för området. Planen ska vara färdigställd senast 1 december
2019.
5. På de platser där det finns föreningsdrivna toaletter, ska det ges möjlighet att
ansöka om bidrag till skötseln av dessa. Bidraget som är på 25 000 kronor per
år, kan betalas ut till en toalett per förening, under förutsättning att toaletten
hålls öppen för ortsbor och besökande under tidsperioden 1 april-30
september.
6. Toaletterna ska tydligt märkas ut med skyltar och det ska finnas information
på kommunens hemsida om toaletterna.
7. Resurser och ansvar hanteras i Budget 2020 med plan 2021-2022.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
I ett av kommunfullmäktiges riktade uppdrag i budget 2019 anges ”Fler offentliga
toaletter. Alla tätorter ska ha offentliga toaletter öppna året runt. Plan för detta
klar första halvåret 2019 och in i budget för 2020. (Sektor samhällsutveckling
samt sektor ledning och verksamhetsstöd)”.
En arbetsgrupp bestående av ansvarig för fritid, ansvarig för hamnar, ansvarig för
turismfrågor och kommundirektör har arbetat med frågan om var offentliga
toaletter ska inrättas. Utgångspunkterna för ställningstagande har varit följande:
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Var finns det ett stort behov av offentliga toaletter ur ett invånarperspektiv



Var finns det ett stort behov av offentliga toaletter ur ett turismperspektiv



Var finns det redan idag kommunala toaletter. I många fall finns kommunala
toaletter men dessa är idag öppna endast för betalande gäster i hamnar



Hur kan ett förslag presenteras som är så kostnadseffektivt som möjligt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Offentliga toaletter tillhandahålls i Henån, Ellös, Mollösund, Gullholmen,
Käringön, Hälleviksstrand, Stocken och Edshultshall under sektor
samhällsutvecklings ansvar. De 5 förstnämnda toaletterna är helårsöppna, de 3
sistnämnda hålls öppna 1 april-30 september.
2. Toalett öppnas vid pumpstationen i Ellös. Denna ska vara helårsöppen.
3. Det ska vara ett ökat öppethållande av toaletterna på Kajutan i Henån.
Förvaltningen ska återkomma med ett förslag till nästa sammanträde för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
4. Ny toalett med central placering i Svanesund ska finnas med i det nya
planprogrammet för området. Planen ska vara färdigställd senast 1 december
2019.
5. På de platser där det finns föreningsdrivna toaletter, ska det ges möjlighet att
ansöka om bidrag till skötseln av dessa. Bidraget som är på 25 000 kronor per
år, kan betalas ut till en toalett per förening, under förutsättning att toaletten
hålls öppen för ortsbor och besökande under tidsperioden 1 april-30
september.
6. Toaletterna ska tydligt märkas ut med skyltar och det ska finnas information
på kommunens hemsida om toaletterna.
7. Resurser och ansvar hanteras i Budget 2020 med plan 2021-2022.
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Britt-Marie Andréns Karlssons (S) förlag med tillägg enligt följande:
8. Kommunen ska säkerställa att det finns minst 1 tillgänglighetsanpassad toalett
på platserna Henån, Ellös, Mollösund, Gullholmen, Käringön, Hälleviksstrand,
Stocken och Edshultshall senaste år 2022-2023.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag och finner förslaget antaget.
Ordförande frågar därefter om Lars Larssons (C) samt Kia Nordqvists (MP)
tilläggsyrkande kan godkännas och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
avslagit tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Sektor samhällsutveckling
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Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2018
samt beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2019:383
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna årsredovisningen för 2018 för Samordningsförbundet Väst.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Bråkenhielm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till
Orust kommun.
Kommunfullmäktige i berörda kommuner ska behandla fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-26
Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Väst
Bilaga statistik
Bilaga syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse
Revisionsberättelse 2018 – Samordningsförbundet Väst

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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Godkännande av Tolkförmedlingen Västs årsredovisning för år 2018 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2019:568
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår fullmäktige besluta att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2018.
2. Bevilja Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2018.
Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Bråkenhielm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i
gemensam offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på
lika villkor. Detta ska Tolkförmedling Väst uppnå genom att höja kvaliteten,
rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt
bemötande. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-16 § 145 att godkänna Orust kommuns
medlemskap i Tolkförmedling Väst.
Medlemmar i Tolkförmedling Väst ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Årsredovisning Tolkförmedlingen Väst 2018
Protokollsutdrag § 362, Tolkförmedlingen Västs direktion

Beslutet skickas till
Tolkförmedlingen Väst
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Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2018
samt beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2019:666
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2018.
2. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret
2018.
Fyrbodals förbundsdirektion beslutade 2019-03-28 § 11 att godkänna
årsredovisningen för 2018 års verksamhet samt att överlämna årsredovisningen till
förbundets revisorer och kommuner för handläggning.
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund har i revisionsberättelse daterad 201904-04 tillstyrkt att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen.
Enligt § 16 i Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund ska
årsredovisningen översändas till respektive medlemskommun för godkännande
och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2018
Revisionsberättelse inkl. granskningsrapport daterad 2019-04-04

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Antagande av VA-taxa 2019
Dnr KS/2019:604
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Belopp A skall vara 270 000 kronor (anslutning för VS inom VO inkl. 1
bostadsenhetsavgift)
Belopp B skall vara 175 000 kronor (anslutning för VS utom VO inkl. 1
bostadsenhetsavgift)
Belopp C skall vara 45 000 kronor (bostadsenhetsavgift för tillkommande
bostadsenheter)
Belopp D skall vara 4 870 kronor (grundavgift per år)
Belopp E skall vara 3 130 kronor (bostadsenhetsavgift per år)
Belopp F skall vara 14,60 kronor (kubikmeteravgift)
2. Va-taxan inte ska höjas mer än 10 % per år
3. I övrigt anta kompletteringar och förändringar i va-taxan 2019, daterad 201905-13
Sammanfattning av ärendet
Va-verksamheten finansieras genom avgifter både vad gäller drift och
investeringar.
I aktuell va-plan är ambitionsnivån anpassad för en utbyggnads- och
investeringsnivå som i genomsnitt motsvarar cirka 40-60 miljoner kronor årligen
de kommande 10-15 åren. Ökade myndighetskrav på avloppsrening, ökad
kapacitet för dricksvatten samt ökade satsningar för kommunalt vatten och avlopp
till nya och befintliga bostäder/ verksamheter inom kommunen ger nya
möjligheter men medför även en årlig justering av va-taxan. Under våren 2019 har
en politisk gruppering arbetat med nivå och fördelning mellan anslutnings- och
brukningsavgifter och förvaltningen har arbetat fram en ny taxekonstruktion samt
även kompletterande innehåll och förklaringar i taxan.
Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att
klara av det kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet
både vad gäller nivå och konstruktion. Den föreslagna taxan visar på en
konstruktion som fördelar avgifterna mellan olika kostnadsdelar av taxan och där
den politiska grupperingen har att anpassa nivån på fördelningen mellan
anslutnings- och brukningsavgifter, samtidigt som en balans mellan intäkter och
kostnader för va-kollektivet ska erhållas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06
Va-taxa 2019, daterad 2019-05-03
Förslag till beslut sammanträdet
Rolf Sörvik (V) tillsamman med ett enat utskott föreslår, för att erhålla en mer
attraktiv anslutningsavgift och samtidigt en accepterad brukningsavgift som
samtidigt balanserar va-kollektivets budget, att beloppen i taxan sätts enligt
följande:
1. Belopp A skall vara 270 000 kronor (anslutning för VS inom VO inkl. 1
bostadsenhetsavgift)
Belopp B skall vara 175 000 kronor (anslutning för VS utom VO inkl. 1
bostadsenhetsavgift)
Belopp C skall vara 45 000 kronor (bostadsenhetsavgift för tillkommande
bostadsenheter)
Belopp D skall vara 4 870 kronor (grundavgift per år)
Belopp E skall vara 3 130 kronor (bostadsenhetsavgift per år)
Belopp F skall vara 14,60 kronor (kubikmeteravgift)
2. Samt att va-taxan inte ska höjas mer än 10 % per år.
3. I övrigt anta kompletteringar och förändringar i va-taxan 2019, daterad 201905-13.
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomichef
Sektorsekonom samhällsutveckling
Systemansvarig EDP Future
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Revidering av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp samt
antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och
dagvatten i Kungsviken
Dnr KS/2019:169
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 1 – Halsområdet
2. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i området
Hjälperöd – Mölneby enlighet med kartbilaga 2 – Västra Svanesund
3. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i
enlighet med kartbilaga 3 – Norra Svanesund (exklusive området HjälperödMölneby)
4. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i
enlighet med kartbilaga 4 – Södra Ellös
5. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i
enlighet med kartbilaga 5 – Norra Ellös
6. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i
enlighet med kartbilaga 6 – Västra Henån exklusive de två områdena Utgård
2:26, 2:41 m.fl. som avser endast verksamhetsområde för vatten
7. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i
enlighet med kartbilaga 7 – Södra Henån
8. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 8 – Norra Henån
9. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 9 – Östra Henån
10. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 10 – Ström/Slussen
11. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i
enlighet med kartbilaga 11 – Västra Varekil
12. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i
enlighet med kartbilaga 12 – Östra Varekil
13. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 13 – Mollösund
14. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 14 – Edshultshall
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15. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 15 – Hälleviksstrand
16. Revidera kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med
kartbilaga 16 – Nösund
17. Anta kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i enligt
kartbilaga 17 – Kungsviken daterad 2018-05-21.
Sammanfattning av ärendet, revidering av verksamhetsområde – kartbilaga
1-16
Orust kommun har över tid utvidgat det kommunala vatten- och avloppsnätet och
det är viktigt att kommunfullmäktige uppdaterar verksamhetsområdena i takt med
förändringarna. Revideringen föranleds av att likabehandlingsprincipen skall
kunna tillämpas för samtliga anslutna eller nya anslutningar där kommunen byggt
ut och ansluter med en VA-servis i fastighetsgräns.
I Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 31 § bestäms att avgifterna skall
bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är
skäligt och rättvist.
Idag finns ett flertal områden som är utbyggda och finansierade av VAkollektivets medel, och med redan anslutna fastigheter men som inte idag är
införlivade i det kommunala verksamhetsområdet. På bifogade kartor är de
tillkommande områdena utritade med röd kantlinje och ansluter vanligtvis till
befintligt verksamhetsområde som är utritat med tunn svart kantlinje.
Vid information om ärendet 2019-03-06 § 39 bestämde utskottet för
samhällsutveckling att förslaget till revidering skulle skickas ut på remiss bland de
politiska partierna.
Revidering av verksamhetsområde, kartbilaga 1-16
Skyldigheter för fastighetsägare och VA-huvudmän
Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss
vattentjänst eller vissa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika
verksamhetsområden för en och samma VA-anläggnings anordningar för
vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är
avgiftsskyldiga för vattentjänster inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett
verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av
vattentjänsten.
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Inga skyldigheter eller rättigheter utanför verksamhetsområdet
Kommunen ska alltid vara beredd att ta ställning till om det finns behov av att
utvidga verksamhetsområdet inom kommunens gränser. Utanför
verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VAhuvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till
den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VAhuvudmannen och fastighetsägaren.
Avtal kan träffas i frågor som inte regleras i ABVA (Allmänna bestämmelser för
brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar) och taxa. Vanliga avtal
rör vattentryck, vattenbeskaffenhet och avloppsrening för industrier,
samfälligheter och andra storförbrukare. Avtal i strid med taxa eller ABVA är
därmed ogiltiga. Även löften från huvudmannen i strid mot taxa eller ABVA är
ogiltiga.
Antagande av kommunalt verksamhetsområde Kungsviken, kartbilaga 17
Under våren och sommar 2018 har VA-plangruppen, bestående av representanter
från sektor miljö- och bygg samt sektor samhällsutveckling, bedömt att med grund
av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 6 att det finns med hänsyn till
människors hälsa och miljö anledning att bestämma ett verksamhetsområde för
vatten och avlopp i Kungsviken.
Lagen om allmänna vattentjänster(2006:412) § 6
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall
kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän vaanläggning.
Detaljplanen för
Kungsviken (antagen av KF 2014-06-12, § 95, laga kraft 201407-15), hänvisar till den inventering som sektor miljö- och bygg genomförde 1996
med uppföljning 2000 av avloppsförhållanden i samhället. Inventeringen tar fasta
på att drygt 60 % av fastigheterna har ett undermåligt avlopp enligt miljöbalkens
krav. I detta sammanhang omnämns också att många fastigheter har problem med
vattenförsörjningen.
Detaljplanen för Kungsviken innebär att all bebyggelse inom planområdet skall
anslutas till kommunalt avlopp och hela planområdet kommer, när det är fullt
utbyggt, att ingå i verksamhetsområdet för kommunen VA. ”Avsikten är att även
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ansluta all ny bebyggelse och huvuddelen av den befintliga bebyggelsen till
kommunalt vatten”. Kapacitet finns också för att i framtiden ansluta ytterligare
fastigheter.
I detaljplanen anges samtidigt att ”Hur den kommunala VA-anläggningen i
området skall utföras redovisas närmare i gatu- och VA-utredningen”.
I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår det att VA-anläggningarna
skall utföras i enlighet med gatu- och VA-utredningen. ”VA-anläggningen skall
sedan den färdigställt och godkänts av kommunen utan ersättning överlämnas till
kommunen för framtida drift. Hela planområdet skall ingå i kommunens
verksamhetsområde för VA”.
Kommunens VA-plangrupp har 2018-05-23 granskat ett förslag till kommunalt
verksamhetsområde för Kungsviken. Kartan överensstämmer med någon
marginell justering det beslutade detaljplanelagda området. Miljöenheten har
sammanställt tillgängliga vattentäktsuppgifter för samtliga fastigheter inom det
föreslagna verksamhetsområdet.
Miljöenheten har sammanställt tillgängliga vattentäktsuppgifter för samtliga
fastigheter inom det föreslagna verksamhetsområdet. Sammanställningen upptar
vattentäktsuppgifter (vattentäkter/energibrunnar) utifrån dricksvattennormen för
enskilda vattentäkter och grundvattendata från SGU-databas, (avseende
vattenkapacitet, radon, järn, mangan, salthalt). Uppgifterna styrker uppfattningen
att ett flertal befintliga vattentäkter har ett problematiskt dricksvatten. Detta är
ingen ny information men det fastställer definitivt nyttan och ansvaret av att bygga
ut det kommunala verksamhetsområdet för såväl avlopp som vatten.
Det föreslagna verksamhetsområdet ger en bra täckning för kommunal VAanslutning. Utbyggnaden av VA-området kommer att tillgodose utvecklingen
inom antagen detaljplan. Behov finns också för att nu påbörja arbetet med att
undersöka intresset och möjliggöra en utvidgning av anslutning för fler fastigheter.
Denna anslutning får ske genom att fastighetsägarna begär en
anläggningsförrättning och ansluter via en gemensamhetsanläggning till en
anslutningspunkt som redovisas av kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-01
Kartbilaga 1- Halsområdet
Kartbilaga 2 – Västra Svanesund
Kartbilaga 3 – Norra Svanesund
Kartbilaga 4 – Södra Ellös
Kartbilaga 5 – Norra Ellös
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Kartbilaga 6 – Västra Henån
Kartbilaga 7 – Södra Henån
Kartbilaga 8 – Norra Henån
Kartbilaga 9 – Östra Henån
Kartbilaga 10 – Ström/Slussen
Kartbilaga 11 – Västra Varekil
Kartbilaga 12 - Östra Varekil
Kartbilaga 13 – Mollösund
Kartbilaga 14 – Edshultshall
Kartbilaga 15 – Hälleviksstrand
Kartbilaga 16 – Nösund
Kartbilaga 17 – Kungsviken
Dricksvattennorm för enskilda vattentäkter (Livsmedelsverket och Boverket)
radon, järn och salt, 2018-07-01
Kvalitetsavvikelser för befintliga vattentäkter inom föreslaget verksamhetsområde
för vatten och avlopp i Kungsviken, 2018-05-21
Sammanställning av vattentäktsuppgifter inom Kungsviken, 2018-07-11
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 105, yttrande över förslag till
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kungsviken

Beslutet skickas till
Affärsdrivande chef
Sektor miljö och bygg
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Motion om Hogen och andra industriområden
Dnr KS/2018:864
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens utredning, daterad
2019-04-16.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder (L) föreslår i motion, daterad 2018-06-14:


att kommunen ser över alternativa användningar för Hogenområdet



att kommunen i framtiden företrädesvis lägger industriområden utmed väg
160, väg 178 och väg 734



att kommunen ser över andra industriområden som inte utvecklas, för
alternativa användningar

Förvaltningen informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om Hogens
industriområde 2019-03-13. Mötets mening var att kommunen ska gå vidare med
försäljning genom markanvisning utifrån gällande detaljplan
Planläggning av industriområden vid väg 160 i Varekil och vid väg 734 i
Svanesund pågår, enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14 § 70 och 201808-23 § 92. I kommande översiktsplan kommer frågan om etablering av
verksamhetsområden längs väg 178 utredas.
Det finns inte några industriområden som inte utvecklas, i Ellös pågår försäljning
av industrimark i Slätthults industriområde och på övriga orter finns för
närvarande ingen tillgänglig industrimark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Ulf Sjölinder (L)
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Motion om samverkan med andra kommuner avseende lantmäteritjänster
Dnr KS/2018:339
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningen utredning, daterad 2019-04-17.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Sjölinder (L) föreslår i motion daterad 2018-03-07 kommunfullmäktige
besluta att Orust kommun hittar en kommun som kan utföra lantmäteritjänster åt
kommunen.
Ulf Sjölinder motiverar sitt förslag enligt följande:
Vid tillfällen har kommun haft behov av lantmäteritjänster. Köerna är dock långa.
Att få tillstånd till att bilda ett eget kommunalt lantmäteri är osannolikt då
kommuner med eget lantmäteri är betydligt större än Orust. Den nya
kommunallagen ger förbättrade möjligheter till samverkan med andra kommuner.
Den nya kommunallagen ger visserligen förbättrade möjligheter till samverkan
med andra kommuner, men gällande lagstiftning medger inte samverkan inom
fastighetsbildning, Lag (1995:1394) om kommunal lantmäterimyndighet.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) verkar för att regeringen ser över
lagstiftningen så att kommuner ges möjlighet att samverka om kommunala
lantmäterimyndigheter, men innan en eventuell lagändring har skett finns inte
någon laglig möjlighet att låta någon annan kommun utföra lantmäteritjänster åt
oss.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Ulf Sjölinder (L)
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Köp del av fastighet, Varekil 1:7
Dnr KS/2019:439
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2019-04-01.
Sammanfattning av ärendet
Västsvenska paketets ledningsgrupp har beslutat om att finansiera utbyggnad av
pendelparkeringar. För Orust kommun finns det medel till Orterna Varekil, Henån
och Svanesund. Det markområde som är aktuellt för utbyggnad av
pendelparkering i Varekil är idag i privat ägo. Förutsättningen för att Västtrafik
ska kunna bygga ut pendelparkeringen i Varekil är att kommunen förvärvar
markområdet och upprättar ett nyttjanderättsavtal med Västtrafik på 20 år.
Förvaltningen har sedan en tid tillbaka förhandlat med fastighetsägarna till det
aktuella markområdet och har kommit överens om att förvärva marken för en
ersättning om 35 kr/kvm.
Västsvenska paketets ledningsgrupp har beslutat om att finansiera utbyggnad av
pendelparkeringar där och det har avsatts ekonomiska medel för utbyggnad av
parkeringar i Varekil, Henån och Svanesund. Västtrafik ansvarar för utbyggnaden
av parkeringarna mot att kommunen tillhandahåller marken och tecknar ett
nyttjanderättsavtal på 20 år. Det markområde som är aktuellt i Varekil är idag i
privat ägo och kommunen har sedan en tid tillbaka förhandlat om att förvärva
denna mark för att möjliggöra utbyggnad av pendelparkering.
Markområdet som förvärvet avser är ca 2180 kvm. Förvaltningen har efter
förhandling med markägarna kommit överens om att få förvärva markområdet för
35 kr/kvm vilket ger en ersättning om ca 76 000 kronor. Markområdet kommer att
överföras till kommunens fastighet Varekil 1:172 genom fastighetsreglering.
Lantmäteriförrättningen som kommunen bekostar kommer sedan att redovisa
områdets exakta utbredning och ersättning.
Den befintliga pendelparkeringen i Varekil är ofta fullbelagd och behovet av fler
parkeringar finns. Genom att förvärva det aktuella markområdet och upplåta
detsamma genom nyttjanderätt till Västtrafik möjliggörs tillskapande av ca 70 nya
parkeringsplatser. Kommunen kan förvärva marken för 35 kr/kvm enligt bilagd
överenskommelse om fastighetsreglering och teckna nyttjanderättsavtal med
Västtrafik.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02
Ansökan/Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2019-04-01
Kartbilaga, daterad 2019-02-26

Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
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Beslut om utbildningsformen Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri och båtbyggande inom Orust Gymnasieskola
Dnr KS/2019:395
Utskottet för lärandes beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Ge förvaltningen i uppdrag att utveckla och förnya Hantverksutbildningen på
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå vad avser utformning, inriktningar
(exempelvis införande av lärlingsprogram), lokaler och samverkan med
näringslivet utifrån elevers behov med möjlig start höstterminen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet är initierat av politiken inom utskottets för lärandes presidium, och
utskottets för lärandes beslut av 2019-04-08, § 39, om att utreda förutsättningar
m.m. för en avveckling av utbildnings-formen Hantverksprogrammet vid Orust
Gymnasieskola. Hantverksprogrammet på Orusts gymnasium har inriktningen
finsnickeri med riksintag på inriktning båtbyggeri. Skolverkets beslut om riksintag
gäller från och med läsåret 2019/2020 till och med läsåret 2022/2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottets för lärandes beslut
Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad sektorschef ger information om inkommet beslut från
Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrättens dom/beslut av 2019-03-27 i ärende om överklagat beslut i
skolskjutsärende. Dnr KS/2018:854. Orust kommun har beslutat att inte bevilja
skolskjuts för elev som valt annan skola än den kommunen hänvisar till, enligt
Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har överklagat kommunens
beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om att eleven
ska beviljas skolskjuts och avslår överklagandet i övrigt.
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Anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Dnr KS/2019:410
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta rekommendation från SKL om gemensam finansiering av samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till en kostnad om ca 1,95 kronor
per kommuninvånare per år.
Sammanfattning av ärendet
SKL har beslutat att förbundet ska stödja medlemmarna i ett arbete för en jämlik,
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Genom att utveckla och etablera ett
långsiktigt och hållbart stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänstens område
rekommenderar nu SKL samtliga kommuner i Sverige att ställa sig bakom
SKL:s beslut.
På grund av minskade nationella bidrag är kvalitetsregistren underfinansierade och
därför behöver även kommunerna bidra till finansiering av dessa register. Om
finansiering från kommunerna inte sker riskerar kvalitetsregister, nationella
brukarundersökningar samt fortsatt utveckling av evidensbaserat arbete inom
socialtjänsten att försvinna. Sektor omsorg använder sig i dagsläget av dessa
kvalitetsregister.
Då SKL:s grunduppdrag är intressebevakning, service och rådgivning samt viss
verksamhetsutveckling innebär det att kommunerna behöver tilläggsfinansiera
tjänster och stöd på samma sätt som görs till regionerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-16
Bilagor
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
SKL
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Riktat uppdrag avseende hemmaplanslösningar för individ- och
familjeomsorgen
Dnr KS/2019:478
Utskottets för omsorg beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Utifrån kommunens andra målområde Hållbarhet och Hushållning ge Individoch familjeomsorgen ett riktat uppdrag, att aktivt arbeta fram
hemmaplanslösningar, för ett ändamålsenligt stöd för enskilde och på sikt
minimera behovet av placeringsinsatser med minskade kostnader som följd.
2. Finansiering sker inom beslutad ram 2019-2022, genom tillsättning av vakanta
tjänster samt i övrigt omfördelning inom ram för att uppnå förväntat resultat.
Sammanfattning av ärendet
En tydlig politisk vilja i Orust, är att ställa om organisationen inom IFO, för att
skapa ett mer ändamålsenlig stöd för enskilde och ge förutsättningar för stöd i
hemmiljön. Syftet är att motverka placeringar som inte ger önskad effekt för den
enskilde och är kostnadskrävande.
Information om verksamheten och studiebesök har gjorts i bl. a Åmåls kommun.
Här finns en ändamålsenlig och kostnadseffektiv öppenvård som är förebild. Den
verksamheten har byggts upp succesivt under ca 10 års tid. Det pågående arbetet i
IFO-planen syftar i samma riktning liksom innehållet i pågående budgetarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Verksamhetscontroller omsorg
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Antagande av IFO-plan
Dnr KS/2018:735
Utskottets för omsorg beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Anta redovisad IFO-plan som inriktningsdokument för verksamhetsområdet åren
2019-2024.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 163 att Sektor omsorg skulle ta fram en
plan för individ- och familjeomsorgens verksamhet under de närmsta fem åren.
Planen är framtagen och biläggs detta tjänsteutlåtande tillsammans med bilagor
med statistik, handlingsplan för verksamheten och kompetensutvecklingsplaner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 190424
Plan för Individ och familjeomsorgen 2019-2024, med bilagor

Beslutet skickas till
Sektor Omsorg
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Tecknande av samverkansavtal för Barnahus
Dnr KS/2017:895
Utskottets för omsorg beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. Teckna samverkansavtal med Uddevalla Barnahus.
2. Finansiering sker initialt av externa medel för Våld i nära relation.
Därefter inom ramen för ordinarie verksamhets budget.
Sammanfattning av ärendet
Inom Fyrbodal bedrivs samverkansformen Barnahus sedan 2017. Verksamheten
vänder sig till barn och unga som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp. Det
är en samverkan om både lokaler, personal och metoder för att samhällets olika
instanser tillsammans på bästa sätt, gemensamt, ska möta de utsatta barnen.
Verksamheten beskrivs i bifogat avtal.
Orust kommun har inte deltagit i denna samverkan tidigare. Nu har Orust
tillsammans med Tjörn och Stenungsunds kommuner fått möjlighet att ansluta sig
till verksamheten genom att teckna ett tilläggsavtal till det befintliga avtalet. Se
bilaga.
Förutsättning för att avtalet ska ingås är att samtliga STO-kommuner ansluter sig
samtidigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12

Beslutet skickas till
Sektor Omsorg
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Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2019:166 KS/2019:166 KS/2019:166 KS/2019:166 KS/2019:166
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden 2019-04-24, protokoll samt bilagor.
KS/2019:166
Västkom 2019-04-02 Protokoll
KS/2019:566
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, Klimat 2030 – Årsberättelse 2018
KS/2019:577
Länsstyrelsen, Beslut om förordnande av vigselförrättare
KS/2019:476
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-09 protokoll § 90, Tillsynsplan 2019-2022
enligt Lag om skydd mot olyckor.
MBN/2019:723 och KS/2019:693
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Anmälan av delegerade beslut
Dnr KS/2019:55
Sammanfattning av ärendet
Lisat med delegeringsbeslut för perioden 2019-04-01 – 2019-04-30,
kommunstyrelsen.
Delegeringsbeslut färdtjänst för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30.
Anställningsavtal, lista numrerad 258-318, HR-enheten.
Lista med genomförda rekryteringar under kvartal 1 2019, HR-enheten.
Ändring av avtal och överenskommelse mellan Orust kommun och
Samordningsförbundet Väst gällande tjänstgöringsgrad för kursledare på Steg1,
arbetsmarknadsenheten.
KS Del/2019 § 394
Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
– Sektor omsorg, sekretess, enligt listor för april 2019.
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Ordförandens information
Dnr KS/2019:13
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