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Övriga deltagare:
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Susanne Ekblad, ekonomichef § 324-359
Susanne Hafstad, folkhälsosamordnare § 324-326
Jeanette Rahbe, projektledare § 326
Charlotte Odhe, kostchef § 324
Arne Hultgren, chef miljö- och byggnadsförvaltningen § 327-334
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 327-328, 351-352
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 327-328, 351, 358-359
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 341-350
Ulrika Marklund, miljöstrateg § 329
Linnea Finskud, planarkitekt § 336
Anders Andersson, arbetsledare § 337
Lars Amlin, upphandlingschef § 338
Eva Tjörnebro-Falkenqvist, trafikplanerare § 338
Ann-Katrin Otinder, personalchef § 343-344
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig § 348
Berry Svensson, arbetsledare § 348
Karin Jern, planarkitekt § 357
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare § 324-356
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare § 339-360
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare § 324-329
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Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

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

o Hans Stevander
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Michael Relfsson
o Els-Marie Ragnar
o Ingrid Cassel
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
Obe
M
Obe
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Eva Skoglund
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Anders Wingård
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson
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KS/2008:274

§ 324
Delrapportering från projektet Fokus Matglädje
Kommunfullmäktige antog 2010-11-11 § 111 upprättad livsmedelspolicy, daterad
2010-09-07, för Orust kommun. Som bilaga till livsmedelspolicyn finns projektet
”Fokus Matglädje”. Projektet innebär ett gemensamt åtagande mellan kommunen
och Hushållningssällskapets Förbund att utveckla och lyfta måltider i den offentliga
verksamheten för hållbar utveckling i första hand inom förskola och skola och i
andra hand inom äldreomsorgen.
Kostchef och folkhälsosamordnare, lämnar rapport om hur projektet Fokus
Matglädje ligger till idag.
Utgångspunkt för projektet är de nationella målen som är satta plus de styrdokument
som finns i Västra Götalandsregionen.
En styrgrupp har bildats där representanter från kommunledningen/ansvarig nämnd,
kostchef, folkhälsoplanerare, skolledare samt andra nyckelpersoner som arbetar med
mat, miljö och hälsa ingår.
En måltidspolicy är gjord inklusive riktlinjer. Utifrån dessa ska varje verksamhet göra
sin egen handlingsplan. Riktlinjerna innefattar bland annat måltidsmiljö, servering,
pedagogisk lunch.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för redogörelsen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
att redogörelse om Fokus Matglädje även ska göras i kommunstyrelsen.
_________
Delrapporteringen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:1801

§ 325
Information från jämställdhetsgruppen
Folkhälsosamordnare informerar om jämställdhetsgruppens arbete och revidering av
jämställdhetsplanen.
___________
Informationen läggs till handlingarna.
___________
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Exp:
Länsstyrelsen
Folkhälsosamordnare
KS/2012:2010
§ 326
Godkännande av slutrapport för mänskliga rättigheter och förebyggande
arbete mot våld och förtryck i hederns namn
Projektet med mänskliga rättigheter/hedersrelaterat våld är en del i Orust kommuns
övriga arbete med våld i nära relationer som har pågått sedan 2006, då en
handlingsplan togs fram. Målet för projektet är att öka kunskapen om mänskliga
rättigheter och förebygga och minska risker för att flickor och pojkar utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet är en förlängning av tidigare projekt som
slutrapporterades i kommunstyrelsen 2012-02-08 § 27 samt ett projekt där ansökan
godkändes i kommunstyrelsen 2011-05-26 § 117.
En stor del i projektet har varit genomförandet av konceptet Kärleken är fri som är
framtaget av Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Rädda Barnen. Det syftar
till att synliggöra barn och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och
övergrepp. Konceptet har genomförts på högstadieskolorna i Orust kommun under
juni månad 2013 och det är ett samarbete mellan skola, fritid, räddningstjänst,
socialtjänst, ungdomsmottagning, folkhälsosamordnaren, samordnaren för
drogförebyggande, West Youth Embassy, Tjejjouren Väst samt samordnaren för
mänskliga rättigheter. Olika professioner och organisationer förde dialog med
eleverna om mänskliga rättigheter och berättade om stödfunktioner som finns i
kommunen. Exempel på andra insatser inom projektet är genomförande av en
drogfri Kärleksfest i samband med skolavslutningen för elever i år 7 och uppåt.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen med
bilagor daterad 2013-11-15.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapport om förebyggande arbete mot våld och förtryck i hederns
namn, daterad 2013-11-15.
__________
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KS/2013:1505

§ 327
Förvaltningens information
Respektive förvaltningsområdeschef för lärande och samhällsutveckling,
ekonomichef (ersätter kommunchef) samt chef för miljö- och byggnadsförvaltningen
informerar kommunstyrelsen om aktuella frågor från respektive verksamhetsområde.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Samtliga utskott
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2013:509
§ 328
Uppföljning per oktober och redovisning av genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag i ärendet finns Kortprognos IV 31 oktober 2013 daterad 2013-11-07.
Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till utskott och
nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få budget i balans 2013.
Lars-Åke Gustavsson förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljning
per oktober och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskott och nämnder att återkomma med förslag på åtgärder för att få
budget i balans 2013.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning per oktober och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Arbetsutskottet
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:2004
§ 329
Information om översyn av utvidgat strandskydd i Orust kommun samt
tillsättande av politisk styrgrupp
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. Enligt strandskyddsbestämmelsernas lydelse efter den 1 juli 2009
får Länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till
högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa strandskyddets
syften.
I Västra Götalands län finns utvidgat strandskydd vid kusten och ett flertal sjöar. I
Orust kommun är det endast kusten som har utökat strandskydd och således föremål
för översynen. Utvidgningarna är beslutade enligt strandskyddsbestämmelsernas
lydelse före den 1 juli 2009 och upphör därför att gälla vid utgången av år 2014.
Länsstyrelsen kommer fram till utgången av år 2014 att genomföra en översyn av det
utvidgade strandskyddet och fatta nya beslut för alla strandskyddsområden som ska
ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet har i beslut 2013-04-08, (Lst dnr 501-11376-2013),
beslutat tilldela Orust kommun (miljö- och byggnadsnämnden) ett anslag för fortsatt
kvalitetssäkring av GIS-skikt för skyddsvärda områden samt översyn av utvidgat
strandskydd i Orust kommun (ansökan Lst dnr 501-38339-2012).
Länsstyrelsen har lämnat över ett kartunderlag med förslag till ny strandskyddsgräns.
Förslaget är nu granskat. Utgångspunkten för kusten är att så långt som möjligt
förnya gamla beslut, istället för att arbeta om hela kusten. Om kusten ska arbetas om
måste 100 meters linjen definieras för att veta vilka områden som har utökat
strandskydd.
Kartunderlaget har granskat av en arbetsgrupp bestående av två konsulter, Tore
Mattsson om Olle Molander, Rickard Karlsson – plan- och exploateringschef, Ulrika
Söderlund – GIS-handläggare samt Ulrika Marklund – Miljöstrateg. Länsstyrelsens
kartunderlag har granskats både i fält och utifrån befintligt material varefter
justeringar har genomförts. Generellt har länsstyrelsens förslag följts, endast på
enstaka platser såsom
En utvidgning av strandskyddet får ske om det behövs för att säkerställa
strandskyddets syften dvs. (7 kap 13§ MB)
•

•

allmänheten ska ha tillgång till strandområden (Skyddet baseras på uppfattningen
att stränderna är en av de mest värdefulla tillgångarna för friluftslivet, ss ska
möjliggöra att människor nu och i framtiden fritt ska kunna ha tillgång till
strandområden).
bevara goda livsvillkor för djur-och växtliv på land och i vatten.
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Men regeringen har även pekat ut andra specifika områden i Sverige där de anser att
utvidgat ss är berättigat. Många stämmer in på västkusten! Riksintresse friluftsliv och
naturvård men även kust och skärgård.
Myndigheter, kommuner och Lst, har möjlighet att kontrollera och styra utvecklingen
på kusten och vi har en viktig roll i att se till att utvecklingen sker på ett samordnat
sätt med ett långsiktigt perspektiv så att de unika värdena som vi har här inte
försvinner.
Utgångspunkten bör vara ett utvidgat strandskydd som anpassats genom att
bebyggelse och större vägar i stor utsträckning gränsats bort. Genom tillämpning av
reglerna i PBL och miljöbalken finns sedan vissa möjligheter att i enskilda fall
upphäva strandskyddet om det behövs för att tillgodose angelägna allmänna intressen
och dessa bedöms väga tyngre än vikten av att behålla strandskyddet just i det
området.
Vi behöver alltså ta hänsyn till behovet av utveckling samtidigt som ett långsiktigt
skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras.
Vad gäller strandskyddsgränsen har vi utgått från de kriterier som fastställts för
strandskyddsförslaget vid kustlinjen. Detta medför att vi förslår att länsstyrelsens
förslag i stort sett följs. Inom kustsamhällen och befintlig bebyggelse struktur på
landsbygden, har vi funnit orsak att minska strandskyddsgränsen jämfört med
föreslagen gräns
Inom kustsamhällena har arbetsgruppen korrigerat föreslagen gräns så att en
utveckling av dessa kustsamhällen, i enlighet med ÖP, kan uppnås.
Inom befintlig bebyggelsestruktur på landsbygden har vi ändrat föreslagen gräns så
att en förtätning möjliggörs men där det finns höga naturvärden eller värden för
friluftslivet så har föreslagen gräns accepterats.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att notera redovisningen och överlämna informationen om arbetet med utökat
strandskydd till kommunstyrelsen.
___________
Hans Stevander med instämmande av Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen
besluta
att tillsätta en politisk styrgrupp för översynen av utvidgat strandskydd i Orust
kommun, och
att styrgruppen tillsätts på arbetsutskottet den 18 december 2013, samt
att lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:230
§ 330
Ändring av bilaga 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Den nuvarande miljötaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är fastställd av
kommunfullmäktige 2013-02-28, § 9.
I samband med genomförandet av Industriutsläppsdirektivet (2010/75) i svensk
lagstiftning gjordes ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. En bilaga till förordningen lyftes ut till en ny förordning,
miljöprövningsförordningen, som började gälla från den 18:e juni 2013.
Bestämmelserna berör vilka verksamheter som är anmälnings- respektive
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vissa ändringar av bestämmelserna gjordes
samtidigt.
En ändring av betydelse är att Bergs gamla deponi blir anmälningspliktig och att en
anmälan behöver göras till miljö- och byggnadsnämnden senast 7 juli 2015.
I samband med arbetet upptäcktes även att vissa anmälningspliktiga verksamheter
som för närvarande inte finns i kommunen saknas i taxan.
Miljötaxan berörs genom att bilaga 2 (daterad 2013-10-24) till taxan anger vilka
årsavgifter som miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut för olika verksamheter.
Ändringar behöver göras i bilagan så att den harmoniserar med den nya
miljöprövningsförordningen. Föreslagna ändringar är markerade i bilagan till denna
tjänsteskrivelse daterad 2013-10-24.
De avgifter som satts för verksamheterna överensstämmer med de
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som använts för
resten av taxan. För de helt nya posterna finns ännu inga rekommendationer, utan
avgifterna är satta efter inspektörernas erfarenheter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt
Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som
framgår av taxans bilaga 2 som anpassats till den nya miljöprövningsförordningen
att taxan ska gälla under 2014, från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit
lagakraft.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som framgår av taxans
bilaga 2 som anpassats till den nya miljöprövningsförordningen, samt
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att taxan ska gälla under 2014, från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit
lagakraft.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:2006
§ 331
Ändrade timtaxor från 2014 för prövning och kontroll inom livsmedelstillsynen
Syftet med livsmedelstaxan är att den svenska regeringen har beslutat att den
offentliga kontrollen till fullo ska bekostas av avgifter. Kommunerna åläggs samtidigt
en skyldighet att som lokal kontrollmyndighet ta ut avgifter för den kommunala
livsmedelskontrollen. De avgifter som kontrollmyndigheterna skall ta ut är dels årlig
kontrollavgift för livsmedelskontrollen dels avgifter för extra offentlig kontroll och
dels avgifter för godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar.
Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som
kontrollmyndigheten utför ska avgiftsfinansieras. Kontrollmyndigheterna skall
genom rådgivning, information och på annat sätt skall underlätta för den enskilde
företagaren att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen genom att denna
del av verksamheten inte ingår i kontrollen och skall därför inte heller finansieras
med avgifter (12 § livsmedelslagen (2006:804).
Orust kommun antog 2011 en ny taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsoch foderområdena. Taxan gäller från januari 2012. Livsmedelstaxan får ändras
utifrån utveckling av konsumentprisindex. Nuvarande taxan för livsmedelskontroll är
fastställd av kommunfullmäktige 2011-10-20, § 134, OKFS 2.2.6.
Regler om avgiftsfinansiering finns i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel. I den fastslås att offentlig kontroll skall finansieras genom
avgifter som livsmedelsföretagen betalar.
Nämnda avgiftsregler har sin utgångspunkt i artikel 27 i kontrollförordningen som
handlar om avgifter. Där sägs bl.a. att avgifter får tas ut för att täcka kostnaderna för
offentlig kontroll, men avgifterna får inte vara högre än myndighetens kostnader.
Principen är att hela kontrollen ska finansieras genom avgifter. Övriga tillsynsuppgifter och eventuellt annat ska, om kontrollmyndigheten väljer att ha sådana
uppgifter, finansieras med anslag.
Enligt 3 § avgiftsförordningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut
en årlig avgift som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen.
Myndigheterna ska beräkna avgiften så att livsmedelskontrollen har tillräckliga
finansiella resurser. Denna princip har sitt ursprung i artikel 26 i förordning (EG) nr
882/ 2004. Avgiftsförordningen slår fast att kontrollen ska finansieras via avgifter.
De lokala kontrollmyndigheterna får alltså inte finansiera kontrollen med andra
medel än avgifter. Avgiften ska fastställas av nämnden på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
Alla livsmedelsföretagare ska enligt 4 § i avgiftsförordningen betala en årlig kontrollavgift för den verksamhet som är föremål för offentlig kontroll. Den årliga
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kontrollavgiften kan beräknas genom att man multiplicerar den totala tilldelade
kontrolltiden med den av fullmäktige beslutade timtaxan. Det ger den årliga kontrollavgiften. Avgiften är då baserad på en riskbedömning genom klassning och ska
vara kostnadstäckande.
Taxan ska beslutas av kommunfullmäktige och beräknas så att principen om tillräckliga finansiella resurser för kontrollen beaktas. Enligt bilaga VI i förordning (EG)
nr 882/2004 ska följande kriterier ligga till grund för beräkning av avgifter:
• Löner till den personal som medverkar i offentlig kontroll. Medverkande personal
inkluderar även administrativ personal, chefer och politiker (i de delar som direkt
avser livsmedelskontroll)
• Kostnader för den personal som medverkar vid offentlig kontroll, inklusive
kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande
kostnader
• Kostnader för provtagning och laboratorieanalyser
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i maj 2011 tagit fram en
beräkningsmodul för ett lokalt underlag för kommunal timtaxa. Timtaxan beräknas
som 2 separata taxor varav en för offentlig kontroll (normal kontroll) och en taxa för
extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll är den kontroll som utförs efter att
bristande efterlevnad har påvisats i den normala kontrollen. Extra offentlig kontroll
kan även vara den kontroll som utförs med anledning av befogade klagomål och
liknande.
Timtaxorna är beräknade utifrån nuvarande lokala kontrollkostnader i Orust
kommun och enligt SKL-modulen. Taxan 2013 för offentlig kontroll utgör 965 kr
och 705 kr för extra offentlig kontroll.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har vid revidering av de ingående
kontrollkostnaderna i modulen bedömt att den nuvarande taxan underskattat vissa
gemensamma kostnader samt inte enbart beräknats på den del av personalutgifterna
som kan hänföras till kontrollmyndighetens uppdrag för fullständig täckning.
Nuvarande livsmedelstaxa ger en kostnadstäckning med ca 84 % för
kontrollmyndighetens arbete i den del som skall vara helt avgiftfinansierad.
För en fullständig kostnadstäckning innebär det att timtaxan bör höjas.
Full kostnadstäckning för kontrollmyndighetens uppdrag innebär en höjd timavgift
till 1146 kr/timma för offentlig livsmedelskontroll och 880 kr/timma för registrering
och extra offentlig kontroll.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade timavgifter i livsmedelstaxa
för prövning och kontroll för livsmedelstillsynen.
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att timtaxan för normal offentlig kontroll ändras till 1146 kr/timma och
880 kr/timma för registrering och extra offentlig kontroll.
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2014.
att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
__________
Kristina Svensson, Johan Stein och Kerstin Gadde yrkar bifall till miljö- och
byggnadsnämndens förslag.
Michael Relfsson föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet till miljöoch byggnadsnämnden för en mer detaljerad redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ändrade timavgifter i livsmedelstaxa för prövning och kontroll
för livsmedelstillsynen, och
att timtaxan för normal offentlig kontroll ändras till 1146 kr/timma och
880 kr/timma för registrering och extra offentlig kontroll, och
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2014, och
att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas, samt
att miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i
denna taxa, fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månaders förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1
september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är september månad
2013.
Michael Relfsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen
KS/2011:1493
§ 332
Medlemskap i kommunernas internationella miljöorganisation, KIMO.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 2011-08-23, § 173, att ansluta medlemskap
till KIMO som är en internationell miljöorganisation.
Organisationens syfte är att påverka och agera i frågor som rör olika hot för
havsmiljön. Åtskilliga kommuner längs syd-/västkusten är medlemmar (Helsingborg,
Göteborg, Öckerö, Kungälv, Lysekil, Sotenäs och Tanum). Medlemmar
internationellt är kommuner i Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Danmark,
Norge, Färöarna, Irland, Tyskland, Isle of Man och ett flertal länder kring östersjön.
Medlemsavgiften grundar sig på antalet kommuninvånare och beroende på pundets
värde är kostnaden för kommuner med mindre än 25.000 invånare, ca 7000 kr.
I samband med anslutningen till KIMO uppdrogs åt ordföranden och
förvaltningschefen att samråda med kommunstyrelsen om ansvarsfördelningen
mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen vad gäller kommunens
arbete med havsmiljöfrågor.
Orust kommun är för övrigt aktiv inom samverkan med andra organisationer som
arbetar med vattenförvaltning samt marina undersökningar. Kommunstyrelsen har
2009 anslutit Orust kommun till Kustvattenrådet (VRBK). Kommunstyrelsen utser
representation och betalar medlemsavgift. Medlemskapet till Vattenvårdsförbundet
(1986) betalas årligen genom miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen
utser kommunens representanter.
KIMO-medlemskapet syftar till ett övergripande internationellt arbete för havsmiljön
och då bör lämpligen Orust kommun vara representerad via kommunstyrelsen.
KIMO-årsmöte hålls under 2014 i Danmark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå att medlemskapet till den internationella miljöorganisationen KIMO från
2014 överförs till kommunstyrelsen och
att avgiften för medlemskapet ersätts via kommunstyrelsen.
__________
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta
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att medlemskapet i den internationella miljöorganisationen KIMO överförs till
kommunstyrelsen från 2014, samt
att medlemsavgiften, 7000 kr, finansieras inom befintlig budgetram, politisk
verksamhet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Hans Stevanders förslag.
__________
Els-Marie Ragnar och Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Styrgruppen för 8 fjordar
Miljöstrateg
KS/2013:1903
§ 333
Utvärdering av projekt 8-fjordar och förslag till förlängning av projektet
Orust kommun samarbetar sedan 2009 med Stenungsund, Orust, Tjörn och
Uddevalla i projekt 8 Fjordar rörande havsmiljöfrågor. Den femåriga projektperioden
avslutas 2013 och därför har projektets styrgrupp utarbetat ett förslag till förlängning
av projektet, som översänts till de fem kommunerna, inkommet 2013-10-21.
Tidigare under 2000-talet samarbetade kommunerna samt ideella föreningar och
länsstyrelsen i ett LONA-projekt under ledning av Stenungsunds kommun. Projektet
ledde till framtagande av rapporten ”8 Fjordar – Natur, fiske, miljö – en
kunskapsöversikt”, som beskriver naturförhållanden, miljösituationen, fiske,
friluftsliv, kulturmiljö och planeringsförutsättningar i 8 Fjordarområdet, d.v.s.
området från Älgöfjorden i söder till Byfjorden i norr.
2009 inleddes en ny fas i samarbetet då varje kommun satsar 100 000 kronor årligen
till en gemensam samordning av det fortsatta åtgärdsinriktade havsmiljösamarbetet.
En projektledare anställdes placerad i Stenungsunds kommun. Arbetet har även
erhållit medel från EU:s Leaderprojekt samt LONA- och LOVA-medel till projekt.
Nu föreslås av styrgruppen en förlängning av projektet enligt följande: Projektet
förlängs i första hand i tre år, t.o.m. 2016, och de medverkande kommunerna bidrar
med 120 000 kronor vardera per år. Därefter förlängs det med ett tillsvidareavtal där
årskostnaden delas med en femtedel vardera mellan kommunerna, med två års
uppsägning av avtalet. 8 Fjordar ska även fortsätta arbeta med att söka extern
medfinansiering.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-11-04.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 275 bl.a. att uppdra till ordföranden och
oppositionsråd att verka för att Ren kust införlivas under den politiska styrgruppen
för 8 fjordar och att styrgruppen för 8 fjordar utökas med en ersättare förutom
ordinarie ledamot. Detta uppdrag är nu genomfört.
Hans Stevander med instämmande av Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen
besluta att fortsätta samarbetet inom 8 Fjordar 2014-2016 i enlighet med 8 Fjordars
styrgrupps förslag inkommet 2013-10-21, samt att medel till ändamålet, 120 tkr
årligen, finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2014 samt inarbetas i
budget 2015 och 2016.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta samarbetet inom 8 Fjordar 2014-2016 i enlighet med 8 Fjordars
styrgrupps förslag inkommet 2013-10-21, samt
att medel till ändamålet, 120 tkr årligen, finansieras ur kommunstyrelsens medel till
förfogande 2014 samt inarbetas i budget 2015 och 2016.
Els-Marie Ragnar tillåts göra följande protokollsanteckning; hade yrkat bifall till Hans
Stevanders förslag om jag varit tjänstgörande på sammanträdet.
__________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.
Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förlag med följande tilläggsförslag; att
kommunstyrelsen ska erhålla regelbunden information om projektet.
Kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta samarbetet inom 8 Fjordar 2014-2016 i enlighet med 8 Fjordars
styrgrupps förslag inkommet 2013-10-21, och
att medel till ändamålet, 120 tkr årligen, finansieras ur kommunstyrelsens medel till
förfogande 2014 samt inarbetas i budget 2015 och 2016, samt
att kommunstyrelsen ska erhålla regelbunden information om projektet.
__________
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KS/2013:2005

§ 334
Information - Beslut om övergripande åtgärdsmål för undersökningsområden
på fastigheten Kårehogen 1:3
Skogsvårdsstyrelsen i Göteborg- och Bohuslän har bedrivit plantskoleverksamhet på
fastigheten Kårehogen 1:3 från sent 1950-tal till 1980-talet. Fram till 1974 användes
bekämpningsmedlet DDT för skyddsbehandling mot snytbagge. Under 60-talet och
fram till att plantskolan lades ner användes också bekämpningsmedlet Dikofol som
skydd mot barrträdskvalster. Svenska Skogsplantor AB bildades 1995 och förvärvade
då all mark för skogsplantsproduktion i Sverige från de länsvis organiserade
Skogsvårdsstyrelserna, bl.a. fastigheten Kårehogen 1:3. Det har funnits anledning att
misstänka föroreningar i marken där skyddsbehandling av skogsplantor blivit
behandlade.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2007 att förelägga Svenska
Skogsplantor att genomföra en fördjupad undersökning av den förorenade marken
SGU har på uppdrag av regeringen utfört en nationell kartläggning av områden som
förorenats eller misstänkts vara förorenade av statlig verksamhet och där den
verksamma statliga organisationen inter längre finns kvar. Detta är situationen på
fastigheten Kårehogen 1:3 På uppdrag av SGU har Sweco Environment AB
genomfört utredning och undersökningar på Kårehogen f.d. plantskola.
Sweco har lämnat förslag på övergripande åtgärdsmål baserat på vad som i dagsläget
är känt för området samt vilka beslut som antagits för markanvändningen i området.
För att komma vidare med riskbedömning och eventuella åtgärder behöver
åtgärdsmål fastställas.
Dominerande förorening bedöms utgöras av DDT och dess nedbrytningsprodukter
och föroreningarna förekommer främst i ytliga jordlager. Kring ekonomibyggnaden
på Kårehogen 1:3 kan föroreningarna ha nått djupare då det är toligt att
bekämpningsmedlen hanterats på ett annat sätt än ute på odlingsfälten. Det är kring
ekonomibyggnaden som påverkan på grundvattnet kan förväntas i någon större
utsträckning.
Föroreningar har påträffats i grundvattnet, främst kring ekonomibyggnaderna men
bedöms vara av mindre betydelse.
I sediment på Kårehogen 1:3 och dammen nedströms fastigheten har DDT
påträffats. Halterna i dammen är dock mycket lägre än på själva fastigheten, varför
utläckaget sannolikt är av mindre betydelse.
Ekonomibyggnaderna på Kårehogen 1:3 har undersökts okulärt och genom
luktobservationer under den okulära kontollen. Inga observationer av att
byggnaderna är förorenade gjordes.
Nedan finns förslag på fortsatta utredningar och preliminär tidplan. Följande
moment bedöms vara aktuella att genomföra:
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1. Fastställande av övergripande åtgärdsmål. Först därefter kan egentligen
fortsättningen stakas ut, men här förutsätts att förslaget i avsnitt 7 kommer
att gälla.
2. En riskbedömning för samtliga undersökningsområden. När den genomförts
kan beslut tas om huruvida efterbehandlingsåtgärder kan anses vara
nödvändiga eller ej i respektive undersökningsområde.
När de övergripande åtgärdsmålen fastställts kan riskbedömningen påbörjas. I den
identifieras skyddsobjekt, exponeringsvägar etc. En viktig del av riskbedömningen
består i att ta fram platsspecifika riktvärden. Riskbedömningen bedöms ta ca 3
månader att färdigställa.
Sweco har lämnat förslag på övergripande åtgärdsmål baserat på vad som i dagsläget
är känt för området samt vilka beslut som antagits för markanvändningen i området.
Riskbedömningen kommuniceras sedan till berörda parter för att förankra slutsatser i
den. Det bedöms ta 1-2 månader.
Visar riskbedömningen att ett åtgärdsbehov finns genomförs en s.k.
åtgärdsutredning. I den identifieras områden som kan behöva saneras och i vilken
utsträckning. Utifrån det utreds möjliga åtgärdsalternativ, både avseende metodik och
omfattning. Parallellt bedöms kostnader och uppnådd riskreduktion för de olika
alternativen. Med det som bas genomförs vad som kallas riskvärdering där kostnader
och nyttor vägs mot varandra. I riskvärderingen beaktas även faktorer som
genomförbarhet och acceptans av åtgärderna. Åtgärdsutredningen genomförs ofta
som en iterativ process, framförallt under själva riskvärderingen. Åtgärdsutredning
med riskvärdering bedöms ta ca 3 månader att genomföra.
Innan eventuella åtgärder kan påbörjas ska en anmälan om efterbehandling lämnas in
till tillsynsmyndigheten. Delvis parallellt genomförs projekteringen av åtgärden.
Projektering och framtagande av anmälan, samt hanteringen av den hos
tillsynsmyndigheten, bedöms ta ca 2-3 månader.
Därefter kan efterbehandlingsåtgärderna handlas upp. Från att projekteringen och
arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag påbörjas till dess att upphandlingen
är avslutad bedöms det ta ytterligare 1 - 3 månader.
Sammantaget kan således utredningar och förberedelser fram till saneringsåtgärder ta
ungefärligen 10-14 månader.
I nuläget är inte någon annan markanvändning planerad än det som redovisar i
detaljplaner och kommunens översiktsplan. Detta innebär att Fastigheten Kårehogen
1:28, där delområde 4 är beläget, är detaljplanelagt för bostäder. (Orust kommun
2011) Bostäder kommer inte att byggas direkt ovanpå föroreningarna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa följande åtgärdsmål för den förorenade marken på fastigheten
Kårehogen 1:3;
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1. De aktuella undersökningsområdena ska kunna användas för
jordbruksändamål.
2. Människor ska kunna bo, arbeta eller vistas på och i närheten av
undersökningsområdena utan att utsättas för oacceptabla risker på grund
av markföroreningar.
3. Markmiljön i undersökningsområdena ska vara av sådan kvalité att den
stödjer nödvändiga markfunktioner i den omfattning som behövs för den
aktuella markanvändningen.
4. Föroreningssituationen inom området ska inte medföra några
oacceptabla hälso- eller miljörisker utanför området. Detta avser särskilt
vattentäkten Korskällan.

att för kännedom överlämna informationen till kommunstyrelsen.
___________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Informatör
Kommunchef
Bevakning
KS/2013:910
§ 335
Motion om utgivning av kommunalt informationsmaterial
Birgit Strömberg, Moderaterna föreslår i motion 2013-05-15 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett kommunalt
informationsmaterial av den typ som ges ut på Tjörn med ett antal nummer per år.
I mitten av 90-talet gavs Orustkommunikén ut som tidning med två nummer per år.
Det var ett omfattande arbete samtidigt som det var långa ledtider för att ge ut
tidningen. I stället blev Orustkommunikén ett månatligt hushållsutskick (A4- blad)
som kommer med 10 nummer per år. Samtliga nyheter som skrivs i kommunikén
publiceras även på webbsidan för att få ytterligare uppmärksamhet. På samma sätt
gör vi med Företagsinformation som är ett nyhetsblad som går till företagen. Detta
blad ges ut sex till sju gånger per år. Vårt turistbolag Södra Bohuslän turism AB har
också produktion av olika trycksaker som magasin, evenemangsbilagor och kartor.
Det har några gånger under åren gjorts temanummer i den mån det har funnits
resurser och behov.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-28.
Kristina Svensson med instämmande av Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen
besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nuvarande riktlinjer
för kommunikation bland annat med hänsyn till hur vi styr produktion av trycksaker
och tidningsalster ur ett helhetsperspektiv.
Kristina Svensson med instämmande av Hans Stevander föreslår
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse
motionen besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nuvarande riktlinjer för
kommunikation bland annat med hänsyn till hur vi styr produktion av trycksaker och
tidningsalster ur ett helhetsperspektiv.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
__________
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Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Bevakning
KS/2006:134
§ 336
Rivning av Saras lada, Henån 1:45 samt rivning av Henån 1:230 och Henån
1:287
Det har till kommunen inkommit önskemål om att Orust kommun ska ta fram ett
underlag för en eventuell upprustning och drift av Saras lada. Önskemål finns om att
bedriva olika former av kulturverksamhet i ladan t.ex. handels- och hantverkshus.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2012-11-21 § 118, att överlämna ärendet
till utskottet för samhällsutveckling för yttrande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-03-20 § 68 att ställa sig bakom
yttrandet från Förvaltningsområde samhällsutveckling om att riva Saras lada samt ge i
uppdrag till planavdelningen att ta fram förslag på vad som kan göras med området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-24 § 70 att återremittera ärendet
till utskottet för samhällsutveckling för en skyndsam hantering av planavdelningens
utredning med förslag på vad som kan göras på området.
Syftet är utreda frågan om rivning av Saras lada, Henån 1:45, och byggnaderna inom
Henån 1:230 och 1:287 samt ta fram ett förslag av vad som kan göras med platserna.
Saras och Karins hus är en viktig del av Henåns centrum och identitet. Tillsammans
med Saras lada skapar de ett intimt gårdsrum vilket är en välbesökt grönyta med
sittmöjligheter och utrymme för både midsommarfirande och gruppträning. Saras
lada spelar här en viktig roll som rumsskapande element och avgränsning mot torget
samtidigt som byggnaden i sig själv är i dåligt skick och av mindre betydelse för
miljön.
Förvaltningsområde samhällsutvecklings tidigare yttrande om att riva Saras lada
bygger på ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv då en renovering bedöms kostsam
samt med beaktande av en väntad framtida höjd havsnivå i Henån.
En rivning av ladan innebär att gårdsrummet ändrar karaktär och förlorar en del av
de kvaliteter som finns idag och en ersättningsbyggnad bör därför uppföras på
platsen. Denna kan med fördel utföras med samma yttre form och proportioner som
Saras lada och ges en matt faluröd färg. Byggnaden kan i bottenplan utnyttjas för en
publik verksamhet vilket ytterligare skulle stärka gårdsrummets roll som en grön
tillflyktsplats i Henåns centrum.
Arbetet pågår med att utreda konsekvenser och möjliga åtgärder kopplade till en
framtida höjd havsnivå och ökad översvämningsrisk för Henån. Utredningen
kommer att utgöra planeringsunderlag för en ny detaljplan för Henån centrum. I
arbetet med detaljplanen kommer man att ta ett helhetsgrepp på Henåns centrum
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och dess framtida utveckling. En byggrätt, motsvarande Saras lada form och
placering bör då finnas med.
I avvaktan av ny detaljplan föreslås att området utnyttjas som ett grönt komplement
till Henåns torg med planteringar, utökade sittmöjligheter samt lekytor. Henåns
centrum saknar en lekplats och i samband med rivningen av Saras lada kan detta
uppföras. Henåns företagarförening har enligt möte 2013-09-25 ställt sig positiva till
att finansiera denna. Lekplatsen kan kvarstå även då en ny byggnad uppförs då
scenen kan få en ny placering i området.
Inom Henåns centrum finns även de nedgångna byggnaderna på Henån 1:230 och
1:287 (det gamla reningsverket) vilka idag står tomma eller hyrs ut på
rivningskontrakt. Som besökare till Henåns centrum, framförallt om man kommer
sjövägen, möts man av dessa byggnader som idag står och förfaller. Områdets
framtida användning kommer att utredas i arbetet med detaljplanen för Henåns
centrum. I avvaktan på detaljplanen kan man genom att riva byggnaderna utnyttja
området som grönyta och rekreationsareal vilket är till bättre gagn för både besökare
och boende i området.
I avvaktan på ny detaljplan föreslås att information om planprocessen samt hur
områdena kan komma att användas framöver finns tillgängligt i Henåns centrum.
Arbetet med detaljplanen för Henåns centrum bedöms kunna inledas under 2013.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, för egen del, beslutar
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling, samt
att återkomma med finansieringsförslag för rivning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka rivningen av Saras lada, Henån 1:45, samt iordningställa området som
grönyta, samt
att riva gamla brandstationen, Henån 1:287, och reningsverket, Henån 1:230 och
iordningställa området som grönyta.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1364
§ 337
Investering - Ängsviken pelletspanna
Ängsvikens äldreboende har i dagsläget oljepannor för uppvärmning och varmvatten
till fastigheten. Fastigheten har höga driftkostnader och hög energiförbrukning på
grund av driften med eldningsolja och dålig verkningsgrad på pannorna.
Arbetet med hållbar utveckling och kretsloppstänkande mot målet att minska
beroendet av fossil energi och att minska koldioxidutsläppen pågår kontinuerligt och
investeringen avser att ersätta oljepannorna med en ny fastbränslepanna.
Byggnation av en ny pelletspanna med tillhörande silo innebär en stor energi- och
miljöbesparing och en koldioxidreducering med 189 ton/år.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Ängsviken pelletspanna – med 2 700 tkr,
medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bertil Olsson (S), Ingrid Cassel (M), Ulf Sjölinder (FP) samt Veronica Almroth (FP)
föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet för beredning av en
miljövänligare anläggning med lägre miljöpåverkan och lägre investerings- och
driftkostnad.
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet enligt förslag.
__________
Anders Andersson, driftledare för fjärrvärme, redogör för jämförelse mellan
pelletspanna alternativt bergvärmepumpar, Ängsvikens äldreboende.
Som nytt underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse med bilaga från
kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2013-11-05.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Ängsvikens pelletspanna – med 2 700 tkr,
medel till ändamålet anvisas genom långsiktig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Bengt Johansson och Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Västra Götalandsregionen
KS/2013:1971
§ 338
Orust kommuns yttrande över Västra Götalandsregionens remiss, Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 - årlig avstämning
Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen togs fram med syftena
att beskriva kollektivtrafikens strategiska inriktning och vara vägledande för
kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik.
Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för utveckling av
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokumentet som
kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen använder för att lägga upp sitt
uppdrag till Västtrafik, och det är kärnan för samverkan mellan kommunerna och
region. I september 2012 fastställde regionfullmäktige trafikförsörjningsprogrammet
för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Programmet sträcker sig fram till 2025 och
följs upp en gång per år.
Övergripande mål – Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och
konkurrenskraftig region.
Delmål 1 – Resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2006-2025.
Delmål 2 – Minst 85-90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken
2025.
Delmål 3 – Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas
ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan.
Delmål 4 – Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minska transportsektorns
och sin egen miljöpåverkan till 2025.
För att prioritera mellan olika åtgärdsområden har Västra Götalandsregionen använt
sig av klassificeringen
Nödvändigt (N) och Angeläget (A). Angeläget kan graderas i A1 och A2.
Under segmentet A lämnas inga synpunkter.
Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i
trafikförsörjningsprogrammet. Remissen innehåller en uppföljning samt förslag på de
övergripande prioriteringarna för 2015-2016 för att nå målen.
Som underlag i ärendet finns förslag på yttrande från kommunstyrelseförvaltningen
daterat 2013-11-12.
Bengt Johansson med instämmande av Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen
besluta att ställa sig bakom yttrandet daterat 2013-11-12.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom yttrandet daterat 2013-11-12.
_________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1956
§ 339
Antagande av ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade att inrätta en ekonomikommitté 2012-03-14 § 76 som
bl.a. skulle se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen.
Det finns fram till idag två stycken ekonomistyrningsdokument; Ekonomireglemente
senast beslutad av kommunfullmäktige 2009-01-29 § 9 och Ekonomiska styrprinciper
i Orust kommun (KS/2010:1112) som beslutades av kommunfullmäktige 2010-12-16
§ 150. Dessutom beslutade kommunfullmäktige 2011-05-26 § 62 om regler för
resultatöverföring i Orust kommun (KS/2011:65). Dokumenten hänvisar i vissa
avseenden till varandra, medan det blir motsägelser i vissa andra avseenden. En
genomgång av samtliga dokument har gjorts och ett förslag till nya
Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun har tagits fram där vissa delar är helt
nya och andra mer detaljerade delar uteslutits och istället bör beskrivas i riktlinjer
och/eller tillämpningsanvisningar.
Ekonomistyrningsprinciperna utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och
ledningen av Orust kommun.
Ekonomistyrningsprinciperna innehåller ramverket för det regelsystem genom vilken
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens
verksamheter sker. Principerna för ekonomistyrningen avser i första hand
förhållandet mellan kommunfullmäktige/kommunsstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har vidare ett särskilt ansvar för att
övervaka att ekonomistyrningsprinciperna följs och för att lägga fram förslag till
riktlinjer samt tillämpningsanvisningar, i den mån detta behövs.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen samt
ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun, daterade 2013-11-05.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nya ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun, daterade 201311-05, och
att upphäva samtliga tidigare beslut om ekonomireglemente, senast 2009-01-29 § 9,
ekonomiska styrprinciper i Orust kommun 2010-12-16 § 150 och regler för
resultatöverföring 2011-05-26 § 62, samt
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå kompletterande riktlinjer i den mån
detta fordras.
__________
Johan Stein, Hans Stevander och Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:2016
§ 340
Resultatöverföring för verksamheterna år 2012
Enligt gällande Ekonomireglemente (senast 2009-01-29 § 9), Ekonomiska
styrprinciper i Orust kommun (2010-12-16 § 150) och Regler för resultatöverföring
(2011-05-26 § 62) för år 2012 sägs beträffande driftbudgetunderskott, att sådana ska
återbetalas i sin helhet genom avdrag från nämndens/styrelsens budget för de tre
nästföljande åren, med tre lika stora avdrag. Frågan om undantag från
resultatöverföring aktualiserades inte i samband med beslut om Årsredovisningen för
2012, varför frågan tas upp för beslut nu.
För år 2012 hade samtliga verksamheter med undantag för Miljö- och
byggnadsnämnden driftbudgetunderskott. Totalt uppgick avvikelsen mot budget till
36 248 tkr.
Nämnd/förvaltningsområde
Avvikelse mot budget 2012
tkr
Politisk verksamhet
-928
Kommunstyrelsen stab
-3 500
Förvaltningsområde lärande
-21 161
Förvaltningsområde omsorg
-2 245
Förvaltningsområde
-8 788
samhällsutveckling
Summa driftbudgetunderskott
-36 622
Miljö- och byggnadsnämnden
+374
TOTALT
-36 248
Det kan konstateras att verksamheternas budget 2012 inte var i balans med
kostnaderna.
För att nå en budget i balans har verksamheterna under år 2013 arbetat med
effektiviseringar, besparingar och anpassningar motsvarande 18,6 mkr (helårseffekt).
Arbetet kommer att fortgå under 2014 med planerade åtgärder motsvarande ca 22
mkr. För att ge verksamheterna en rimlig chans till att hålla budget 2014, föreslås
kommunfullmäktige besluta om undantag för återställande av 2012 års
driftbudgetunderskott.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-11-19.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att undanta verksamheterna från reglerna om resultatöverföring för år 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:892
§ 341
Kvartal 3 2013 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Socialstyrelsen (16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 3 2013 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
0
13
3

Beslut
verkställt efter
3 mån.
0
5x)
3

x) varav 2 personer har avlidit innan beslut har verkställts.

Kvartalsrapporten har, förvaltningsområdets skrivelse 25 oktober 2013, skickats till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisor 7 oktober 2013.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2013 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2013 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g
LSS).
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kanslichef
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningsområden
Upphandlingsenheten
OKFS
KS/2013:1846
§ 342
Beslut om godkännande av investeringar under 2014 - Upphävande av
delegering samt beslut om pågående investeringsprojekt där slutligt
entreprenadavtal inte slutits
Idag regleras möjligheten att starta en investering i kommunstyrelsens
delegeringsförteckning p 2.1.2. Där fordras ett igångsättningstillstånd av
ekonomichefen (investeringar upp till 5 PBB) och av arbetsutskottet (investeringar
över 5 PBB ). Kommunstyrelsen har 2013-11-13 § 321 dessutom beslutat at under
återstoden av 2013 ska delegeringen till arbetsutskottet inte gälla, medförande att
dessa beslut ska avgöras av kommunstyrelsen.
Om denna ordning med godkännande av igångsättning för investeringar ska gälla
även för 2014, erfordras nytt beslut då det förra beslutet om tillfälligt upphöranden
av lämnad delegering enbart avsåg 2013. Utöver detta har även fråga om indragning
av delegering i upphandling och antagande av byggentreprenader kommit upp.
Konsekvens av ett beslut enligt ovan vad avser investeringar, blir att ett
investeringsobjekt inte kan påbörjas utan beslut i kommunstyrelsen. Detta avser
investeringar där medel avsatts i budgeten. Investeringar som inte är finansierade får
under alla omständigheter beslutas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har
sedan att - om man vill förskjuta en budgeterad investering - sedan för varje enskilt
fall möjlighet att föra upp ärendet till kommunfullmäktige.
När igångsättningstillstånd beviljats av kommunstyrelsen eller ett enskilt objekt
tillkommit under året som beslutats av kommunfullmäktige, tar en
upphandlingsprocess vid med godkännande av anbudsunderlag, antagande av anbud
och tecknande av avtal. Genomförandet sker via upphandlingsenheten men
behövliga beslut fattas av utsedd delegat. För en full kontroll av när en investering
kan påbörjas fordras alltså enbart ett beslut om igångsättningstillstånd, det vi kallar
godkännande av investering i våra beslut. När ett investeringsobjekt väl startar är
upphandlingen ändå helt uppstyrd av lagar regler och de beslut som behövs blir
tungrott att ta på kommunstyrelsens sammanträden.
I det nyligen framtagna och av arbetsutskottet återremitterade förslaget till
delegeringsförteckning beskrivs bl.a. dessa berörda ärendegrupper mycket tydligare
vilket gör det lättare för berörda att hantera besluten rätt. Där förtydligas också
reinvesteringsbesluten tillsammans med budgeterade åtgärder som inte är
specificerade fullt ut. Detta eftersom det i 2014 års budget avsatts särskilda medel för
ändamålet.
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Hinner en upphandling påbörjas och det finns behov att bromsa så får detta avgöras
från fall till fall. Var i processen ärendet befinner sig liksom annat som kan få
juridiska konsekvenser etc. måste få avgöra. Klart bör dock vara att det organ som
lämnat godkännande till investeringen också ska ta beslut om att avsluta processen.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-11-19.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att i delegeringsförteckningen p
2.1.2 a) tillfälligt, under 2014, dra in den till arbetsutskottet lämnade beslutanderätten,
samt att pågående, fram till dags dato godkända investeringsprojekt, där slutligt
entreprenadavtal inte slutits - ska hänskjutas till kommunstyrelsen för
ställningstagande till projektets fortsättning.
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att investeringar som inte är
finansierade får under alla omständigheter beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
att i delegeringsförteckningen p 2.1.2 a) tillfälligt, under 2014, dra in den till
arbetsutskottet lämnade beslutanderätten, och
att pågående, fram till dags dato godkända investeringsprojekt, där slutligt
entreprenadavtal inte slutits - ska hänskjutas till kommunstyrelsen för
ställningstagande till projektets fortsättning, samt
att investeringar som inte är finansierade får under alla omständigheter beslutas i
kommunfullmäktige.
__________
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Exp:
Personalenheten
Kommunchef
Utskottet för omsorg
Bevakning
KS/2012:2842, KS/2011:423
§ 343
Uppdrag att inleda arbetet med att erbjuda heltidsanställningar i Orust
kommun
Utskottet för omsorg beslutade 2012-12-11 § 142 i samband med inrättande av
tjänster i ny verksamhet inom handikappomsorgen att uppdra åt
förvaltningsområdeschefen att i maj 2013 redovisa vilket angreppssätt verksamheten
arbetar med för att erbjuda heltidstjänster inom Förvaltningsområde omsorg.
Utskottet för omsorg beslutade 2011-04-26 § 38, i samband med
Kommunfullmäktiges beslut om budgetram för år 2011, att uppdra åt
förvaltningsområdeschefen att se över möjligheterna att effektivisera kostnader för
personal inom äldre- och handikappomsorgen genom att verksamheten tar fram en
strategi för personalförsörjningen under 2011.
Utskottet för omsorg beslutade 2013-10-15 § 123 och § 124 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att lägga uppdrag på kommunstyrelseförvaltningen att
utreda frågan om heltidsanställningar i Orust kommun, samt att
kommunstyrelseförvaltningen återkommer till Kommunstyrelsen med ett
policyförslag samt kostnadsberäkningar och genomförandeförslag.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, där personalchef bör föredra ärendet.
__________
Hans Stevander med instämmande av Ingrid Cassel och Bertil Olsson föreslår
kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inleda arbetet med att erbjuda
heltidsanställningar i Orust kommun, samt
att uppdraget ska delrapporteras till kommunstyrelsen senast maj månad 2014.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.
___________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2013:509
§ 344
Uppdrag om utredning gällande AVA-turer (Allmän visstidsanställning) enligt
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-11 § 229
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 § 229 att med målsättning att ta bort AVAturerna (Allmän visstidsanställning) uppdra till Utskottet för omsorg att, till nästa
kommunstyrelsesammanträde den 9 oktober, återkomma med utredning kring
borttagande av AVA-turerna och hur detta ska organiseras. Utredningen omfattar
månadsanställda med allmän visstidsanställning och vikariatsanställning och
begränsas till hemtjänsten, åren 2012-213. I förvaltningsområdets skrivelse 20
september 2013 finns redogörelse om anställningsform AVA-turer (Allmän
visstidsanställning) samt behovet av AVA-anställningar i hemtjänsten inom
verksamhetsområdet vård och omsorg.
Skrivelsen presenterades för utskottet vid sammanträdet i september och utskottet
föreslog Kommunstyrelsen enligt beslut 2013-09-24 § 120 att tillföra
medel motsvarande 15 årsarbetare till Förvaltningsområde omsorg. Pengar som
redan idag används till Allmän visstidsanställning. Kommunstyrelsens presidium
beslutade innan Kommunstyrelsens sammanträde 9 oktober 2013 att återsända
ärendet till utskottet eftersom man inte ansåg att utskottet hade svarat på
grundfrågan: Hur kommunen skall kunna undvika att använda sig av allmän
visstidsanställning.
Förvaltningsområde omsorg har, enligt skrivelse 1 november 2013, åter gått igenom
frågeställningen och kan inte se annat svar för omsorgens del än det som avgivits i
tidigare skrivelse. För 2014 räknar dock Förvaltningsområde omsorg med att
problemet är löst i och med att det i budget tas höjd för att inom budgetramen göra
de anställningar som är nödvändiga. Förslag finns om att anse uppdraget om
utredning gällande AVA-turer (Allmän visstidsanställning) vara besvarad.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att därmed anse uppdraget om utredning gällande AVA-turer (Allmän
visstidsanställning) vara besvarad.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:664
§ 345
Utredning av förutsättningarna för start av en F-3 kommunal friskola i Tvet
Kristina Svensson (mp) framförde under presidieberedningens möte önskemål om
att, vid utskottet för lärandes sammanträde 26 mars, ta upp ärendet gällande
utredning av start av en kommunal friskola för år F-3 i Tvet.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-03-26, §
45, om att den politiska majoritetsgruppen avser att anordna ett allmänt
informationsmöte, som vänder sig till de boende i Tvet-området.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-04-23, §
66, om att arbetet fortlöper. Datum för ett nytt informations- och diskussionsmöte
mellan politiker och berörda boende i Tvet-området, är fastställt till den 8 maj.
__________
Diskussioner fördes i ärendet vid utskottet för lärandes möte 2012-05-28 och förslag
gavs om utökning av nuvarande utredningsgrupp med en tjänsteman.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för åtgärd på grund av nuvarande chefssituation inom verksamheten för lärande.
_________
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef gav vid utskottet
för lärandes sammanträde 2012-06-25 information om upprättad sammanställning av
den enkät gällande föräldrars intresse av en skola på Tvet, som utskickats på uppdrag
av politiken. Utifrån inkomna svar och den sammanställning som upprättats, gjorde
verksamheten för lärande bedömningen att det finns stora svårigheter för att starta
en skola i Tvet redan hösten 2012, oavsett om avsikten är en kommunal skola eller
friskola: intresset är för lågt och att elevunderlaget är otillräckligt. Att starta en
friskola förutsätter dessutom ett beslut i kommunfullmäktige.
Kristina Svensson (mp) informerade om att det framförts önskemål och intresse från
medborgare i kommunen till politiker om att starta en skola i Tvet. I första hand
önskas en F-5 skola, vilket man från politiskt håll sagt nej till, däremot har man ställt
sig positiv till en F-3 skola. Utifrån medborgarmöten och enkät till föräldrarna med
barn i Tvets förskola, bedömde man från politiken att underlag finns för att kunna gå
vidare med tanken att återuppta skolan i Tvet, som en F-3 skola. Den politiska
majoriteten kunde se möjligheten till en kommunal friskola för att bredda den
pedagogiska inriktningen på Orust alternativt en kommunal skola.
Huvudinriktningen är en kommunal friskola med hela kommunen som upptagningsområde.
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För att kunna gå vidare med ärendet om en kommunal friskola i Tvet, måste begreppet kommunal friskola med dess effekter på regelverk och ekonomi tydlig- göras.
En konsekvensanalys måste också upprättas.
Kristina Svensson (mp) föreslog att utskottet för lärande skulle besluta att tillsätta en
arbetsgrupp, vars uppgift var att arbeta fram underlag för de beslut som krävs i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med två utredningsingångar: dels en
kommunal friskola F-3 och dels en kommunal F-3 skola, för att möjliggöra och
skapa förutsättningar för att starta en kommunal friskola.
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef belyste att beslutet
gällande start av kommunal friskola hösten 2013, bör följa budgetarbetet inför 2013
och därmed vara fattat av kommunfullmäktige senast i december månad 2012.
Anita Jakobsson, chef för Medborgarservice/tf verksamhetschef, informerade om att
politiken hos kommunstyrelsens arbetsutskott måste äska om att få nyttja de avsatta
medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband med start av utredningen.
Utskottet för lärande beslutade 2012-06-25, § 93, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av utskottet för lärandes ordförande, vice ordförande och Michael Relfsson, att
arbetsgruppen ska arbeta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att möjliggöra start av verksamhet i form av kommunal friskola,
att beslut ska följa budgetarbetet inför 2012, det vill säga att beslut ska tas under
december månad 2012, samt att hos kommunstyrelsens arbetsutskott äska om att
få nyttja de avsatta medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband med
start av utredningen.
_________
Ordförande Kristina Svensson gav vid utskottets sammanträde 2013-03-04 information om ärendets status:
• Det arbetas idag med att skapa en lokal organisation i Tegneby för att få en
gemensam och samlad kraft för en levande bygd. Ett viktigt mål i detta arbete är
att det ska finnas en skola på Tvet, vilket man menar ska göra trakten mer
attraktiv för inflyttning av barnfamiljer.
• En faktor för inflyttning är att det finns lägenheter/bostäder i området. Ett
fortsatt arbete kring Tvets skola och Tegneby bör därför innehålla en kartläggning av möjliga tomter och bostäder.
• En kommunal Självstyrande Skola i Tvet bedöms mycket väl kunna ha hela
kommunen som sitt upptagningsområde. En skola i Tvet skulle ha ett centralt
läge i förhållande till kollektivtrafiken.
• En tydlig profil och möjligheten att själv styra över sina resurser samt göra
föräldrar delaktiga i detta arbete, bör göra skolan attraktiv för många.
• Det ekonomiska läget för verksamheterna inom Förvaltningsområdet Lärande är
ansträngt, och att i detta läget besluta om uppstart av en F-3 skola i Tvet känns
inte möjligt.
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• Det är dock samtidigt viktigt att ta tillvara på det medborgarengagemanget som
finns i området och göra Tegnebyborna mer delaktiga i utvecklingen av bygden.
Modeller för olika former av kommunbygderåd/landsbygdsråd finns i flera av
landets kommuner.
• För att starta en kommunal Självstyrande Skola i Orust kommun krävs en över
syn av kommunens reglemente för att möjliggöra att kommunal verksamhet kan
drivas i intraprenadform. Intraprenad är en driftsform där personal får större
ansvar och frihet utan att behöva starta eget. En förändring i Orust kommuns
reglemente ska då inte bara gälla för våra skolor utan för alla kommunens verksamheter.
Arbetsgruppen, genom Kristina Svensson (mp) föreslog 2013-03-04 utskottet för
lärande besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta att skapa kommunbygderåd i
kommunen med start i Tegneby socken, att öppna för att kommunal verksamhet kan
drivas i form av intraprenad, att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till
Bygderåd/Byalag som arbetar med frågor som berör utskottets verksamhetsområden, samt att utskottet för lärande i och med upprättad rapport avslutar uppdraget att utreda förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet. Alexander
Hutter, Catarina Mellberg och Bengt Torstensson (s) föreslår avslag till föreslagna
att-satser.
Ordföranden ställde proposition på förslagen och fastställde följande omröstningsproposition: Den som röstar för beslut enligt förslag, det vill säga enligt föreslagna
att-satser röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för lärande
beslutat bifalla socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avgives 3 Ja-röster
och 2 Nej-röster. Hur var och en röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Utskottet för lärande har därmed bifallit förslaget gällande att-satser.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-04 att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby socken, att öppna för
att kommunal verksamhet kan drivas i form av intraprenad, att utskottet för lärande
ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som arbetar med frågor som berör
utskottets verksamhetsområden, samt att utskottet för lärande i och med upprättad
rapport avslutar uppdraget att utreda förutsättningarna för en kommunal friskola i
Tvet. Alexander Hutter, Catarina Mellberg och Bengt Torstensson (s) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-08-28 och beslutade att
återremittera ärendet till utskottet för lärande för klargörande av att-satserna.
Ordförande Kristina Svensson informerade 23 september 2013 om att ärendet utgår
med anledning av att ärendet inte är färdigbehandlad i arbetsgruppen.
Utskottet för lärande beslutade 2013-09-23 att återuppta ärendet vid sammanträdet i
oktober.
_________
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Ordförande Kristina Svensson tar på nytt upp frågan utifrån kommunstyrelsens
arbetsutskott beslut om att återremittera ärendet till utskottet för lärande för ett
klargörande av att-satserna.
1. att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby socken.
2. att öppna för att kommunal verksamhet kan drivas i form av intraprenad.
3. att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som
arbetar med frågor som berör utskottets verksamhetsområden.
4. att utskottet för lärande i och med upprättad rapport avslutar uppdraget att
utreda förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Michael Relfsson informerar om att skapandet av ett Bygderåd pågår.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Johan Stein (c), föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 4, det vill säga att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Michael Relfsson (fpo) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt punkterna 1, 3
och 4, det vill säga att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby
socken, att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som
arbetar med frågor som berör utskottets verksamhetsområden samt att ärendet och
uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt förslag, det vill säga enligt förslag om
beslut om punkt 4 röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för
lärande beslutat enligt förslag från Folkviljan på Orust.
Alexander Hutter och Catarina Mellberg (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut.
Vid omröstningen avgives 2 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en har röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Utskottet för lärande har därmed bifallit
förslaget att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ärendet och uppdraget avslutas
utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en
kommunal friskola i Tvet.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport
gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Michael Relfsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport
gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggsförslag; att
allmänt stödja byalag och bygderåd i Orust kommun.
Ingrid Cassel (M), Claes Nordevik (FP) och Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp genom Hans Stevander yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Bengt Johanssons förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Bengt Johanssons förslag röstar ja”
”Den som röstar för utskottets förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster, kommunstyrelsen bifaller
således Bengt Johanssons förslag.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport
gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet, samt
att allmänt stödja byalag och bygderåd i Orust kommun.
Ingrid Cassel (M), Claes Nordevik (FP) och Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp genom Hans Stevander reserverar sig mot beslutet till förmån
för utskottets förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
Samordnare Våld i nära relationer
KS/2011:587
§ 346
Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete
med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare år
2014.
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem och den yttersta
konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Det är en problematik som oftast
sker i det dolda och de flesta fall anmäls inte, mörkertalet är stort enligt
Brottsförebyggande rådet ca 75- 80 %.
Det är viktigt att det finns ett utvecklat stöd och skydd för de som är utsatta och att
det finns möjlighet för dem som utövar våld att gå på behandling.
Det är också viktigt att kunskapen om våld i nära relationer ökar och att fler blir
stärkta till att våga fråga så att mörkertalet minskar.
Kommunernas ansvar för frågan har också blivit större i och med den lagskärpning i
socialtjänstlagen som gjordes 2007 där socialnämnden särskilt ska beakta kvinnor och
barn som är utsatta för eller har bevittnat våld.
Orust kommun har sedan år 2005 utvecklat arbetet med våld i nära relationer då en
handlingsplan på uppdrag av Kommunfullmäktige togs fram. Under åren 2009 –
2012 har arbetet intensifierats med stöd av beviljade projektmedel i samarbete med
grannkommunen Tjörn. Arbetet har inneburit att utveckla stödet för våldsutsatta
både vuxna och barn och det har anordnats ett flertal utbildningar vilket har medfört
att kunskapsnivån har ökat betydligt. Inom projektet har det också tagits fram rutiner
inom olika verksamheter som t ex äldreomsorgen för att kunna identifiera och stödja
våldutsatta. Orust kommun har också tagit fram rutiner om man har en medarbetare
som är utsatt för våld av sin partner.
En samordnare har varit anställd för att driva och utveckla arbetet.
Från och med 2013 har även Stenungsunds kommun gått med i samarbetet och det
ansöktes och beviljades medel från Socialstyrelsen för att driva arbetet i de tre
kommunerna. Alla tre kommunerna har avtal med Dilaogas kompetenscenter om
våld i nära relationer vilket gör att föreläsningar och utbildningsinsatser kan anordnas
tillsammans med de tre kommunerna. Våld i nära relationer är ett prioriterat område
inom folkhälsoarbetet och det sker ett nära samarbetet med folkhälsosamordnarna i
de tre kommunerna.
Nuvarande projektperiod sträcker sig fram till mars 2014 och det finns nu möjlighet
att ansöka om medel från Socialstyrelsen för att fortsätta utveckla arbetet under
resterande del av 2014. Nyckelpersoner i de tre kommunerna har tillfrågats och ser
positivt på att ansöka om fortsatta medel för att utveckla arbetet.
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Att fortsätta utveckla stödet kring våldsutsatta vuxna och barn, att öka kunskapen
om metoder och erbjuda insatser för förövarna är viktiga delar i ansökan. Det finns
också behov av att fortsätta arbetet med att implementera rutiner inom äldreomsorg
och avdelning funktionshinder, samt att stödja de ideella krafterna såsom tjejjouren
och kvinnojouren.
Orust kommun har under 2013 varit projektägare och kan med fördel
fortsättningsvis vara det. Samordnaren sammanställer ansökan som skall vara
Socialstyrelsen tillhanda senast 8 januari 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ansökan till Socialstyrelsen om medel för att ansöka om att
kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2012:2863

§ 347
Information om Statsbidrag i samband med ny vårdform psykiatri
Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska tvångsvården öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Vårdformen syftar till
att ge förutsättningar för öppen psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård där vissa villkor
behöver iakttas. Vårdformen bedömdes ställa höga krav på kommunerna eftersom de
personer dom de nya reglerna gäller ofta har behov av kvalificerade boende- och
sysselsättningsinsatser. Utifrån detta gavs kommunerna möjlighet att söka statsbidrag
för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen. Statsbidraget
kunde användas till följande områden:
• Särskilda resurspersoner
• Utveckling av arbetsmetoder
• Boendeformer
• Sysselsättning
• Stärkt kompetens
• Organisationsform och / eller struktur som främjar samverkan
• Tillskapande av mellanboendeformer
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 8 november 2013 finns bland annat
redogörelse om kompetensutveckling och utveckling av arbetsmetoder för
medarbetare och av resurspersoner i organisationen för målgruppens behov av daglig
sysselsättning och boendestödsinsatser samt redogörelse om förändringsarbetet och
beviljade/kvarvarande medel från 2008 till och med 2013.
__________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av informationen om ny vårdform i psykiatri överlämna
skrivelsen till Kommunstyrelsen.
______________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:1941

§ 348
Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2013
År 1994 började Orust kommun med strandstädning. Under tiden 5 april – 15
oktober har årets städning av kommunens öar och stränder pågått.
Kommunens naturvårdslag har i sin ordinarie verksamhet utfört strandstädning
under sommarhalvåret 2013. För att utföra jobbet på bästa sätt och för att kunna ta
sig ut till öarna har en arbetsbåt varit stationerad på Stocken. Naturvårdslaget har
också röjt sly med mera runt värdefulla kulturminnen på öarna i skärgården.
Kommunen deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett
Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas 4 gånger/år.
För detta uppdrag får kommunen 16 000 kronor.
Projektet "Ren Kust" syftar till att samordna och effektivisera strandstädningen längs
Bohuskusten. Arbetsmarknadsenheten har från projektet erhållit 20 000 kronor i
bidrag.
I år har fler föreningar och stiftelser engagerat sig i strandstädningen. Naturvårdslaget
har samarbetat med "Städa Sverige" som i sin tur engagerat några av kommunens
föreningar. Föreningen "Strandstädarna" och "Håll Sverige Rent" har också varit
aktiva i arbetet.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 29 oktober 2013 finns en sammanställning
över hur mycket skräp som samlats in samt kostnaderna för året.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av informationen överlämna rapporten till Kommunstyrelsen.
______________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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KS/2013:535

§ 349
Information om Delrapport 1 projekt Lagen om valfrihet (LOV)
Rapporten avser perioden april -september månad år 2013.
Underlaget till projektplanen utgjordes av Ensolutionens utredning, om kundval i
hemtjänsten enligt lagen om valfrihet.
Projektplanen beslutades i mars 2013 och projektgruppen har haft 6 möten fram till
september månad 2013. Styrgruppen har träffats kontinuerligt för uppföljning av
projektet.
En projektwebbplats har upprättas på OGAP, där styrgruppen och projektgruppen
är medlemmar.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 8 november 2013 finns en redogörelse bland
annat om projektavvikelser, SKL-projekt, utbildningar, organisationsanpassningar,
omvärldsbevakningar m.m.
Förvaltningsområde omsorg kommer att fortsätta arbetet med att genomföra de
organisationsförändringar inför ett eventuellt LOV-införande. Utöver detta kommer
fokus att vara att inrätta och implementera Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Fortsatt omvärldsbevakningen är också nödvändig utifrån ett LOV- perspektiv.
Ett resursfördelningssystem och en budget som är anpassad till biståndsbedömda
timmar är också nödvändiga förutsättningar innan ett LOV- införande kan vara
aktuellt.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delrapport 1 projekt - lagen om valfrihet (LOV) till handlingarna
att överlämna delrapporten till Kommunstyrelsen.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delrapport 1 projekt - lagen om valfrihet (LOV) till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48

2013-11-27

Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:1911
§ 350
Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen,
SoL
Förvaltningsområde omsorg har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 21 oktober
2013, upprättat förslag på Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen, som inkluderar riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt SoL samt
bilagor med granskningsnyckel för biståndsbedömningen och förslag på guider för
hembesök och samtal.
Handboken föreslås ersätta tidigare Vägledning för biståndshandläggning enligt SoL
och i tillämplig del för LSS enligt SON-beslut 2008-03-19 § 34. Ny Vägledning för
handläggning enligt LSS kommer att behöva arbetas fram, då den befintliga upphör
enligt förslaget.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-04-25 § 69 om kostnadsfri avlösning i
hemmet för anhörigvårdare. Förslaget om vägledning för biståndshandläggningen
innehåller förslag om avlösning upp till och med tolv timmar per månad utan avgift,
vilket överensstämmer med kommunens nuvarande beslut om kostnadsfri avlösning,
men behovet föreslås bli biståndsbedömt.
Det innebär därför, att Sociala omsorgsnämndens tidigare beslut om kostnadsfri
avlösning i hemmet för anhörigvårdare föreslås upphöra och ersättas av föreslagen
vägledning för biståndshandläggning.
Flera kommuner hade under 2000-talet gjort försök med förenklad
biståndsbedömning vid ansökan om servicetjänster och dåvarande Sociala
omsorgsförvaltningen ansåg att det bistånd som var lämpligast att starta processen
med var biståndet trygghetslarm. Sociala omsorgsnämnden beslutade 2007-06-19 §
114 att anta förslag om förenklad biståndsbedömning avseende trygghetslarm.
Förenklad biståndsbedömning innebär att ingen formell utredning görs utan beslut
fattas utifrån uppgifter som finns i ansökan.
Socialstyrelsen anser att behov av insats ska vara biståndsbedömt enligt utredning,
dokumentation och beslut. I ny Handbok och vägledning för biståndshandläggning
enligt socialtjänstlagen, SoL, föreslås trygghetslarm bli biståndsbedömt utifrån behov,
norm och avgränsning. Det innebär därför att nämnden föreslås upphäva Sociala
omsorgsnämndens beslut från 2007 om förenklad biståndsbedömning för
trygghetslarm.
______________
Johan Stein (C) tillstyrker förslag och föreslår att utskottet i början av 2015 får en
återrapportering i ärendet.
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Handbok och Vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen,
SoL, och
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2008-03-19 § 34 om Vägledning för
biståndshandläggning enligt SoL och i tillämplig del för LSS, och
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2006-04-25 § 69 om kostnadsfri
avlösning i hemmet för anhörigvårdare, samt
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2007-06-19 § 114 om förenklad
biståndsbedömning avseende trygghetslarm.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger en återrapportering i ärendet i början av 2015.
______________
Ingrid Cassel, Kristina Svensson och Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Förvaltningsområde lärande
Bevakning
KS/2011:2007
§ 351
Lokalbehov: Tillbyggnation av Varekils förskole- och skollokaler
Det föreligger för skolans räkning, ett behov av en utbyggnad av Varekils skola. Behovet av yta varierar mellan förskola och skola år från år, så en flexibel lösning bör
byggas inom snar framtid. Om man bygger en ny del som kopplar ihop de båda befintliga husen så skapar man just en sådan flexibel lösning. Det skulle också inne-bära
att man inte behöver ha ett mottagningskök i förskolan.
Redan inför höstterminens start 2012 behövdes lokalyta för återgång av årskurs 6 för
undervisning i Varekil – en lokalyta som fram till dess nyttjades av förskolans barn.
För att ha plats för både år sex och förskoleavdelning behövdes en tillfällig modul till
dess man byggt ut förskolan/skolan i Varekil.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och skolchef Helena H.Kronberg gav vid
utskottet för lärandes sammanträde 2012-03-26 information om upprättat förslag
till ombyggnation av lokalerna vid Varekils förskola- och skola med syftet att få en
flexibel lösning, samt föreslår utskottet för lärande att besluta om att ge verksamheten i uppdrag att även upprätta ett kostnadsförslag.
Kristina Svensson föreslog att förslag till beslut omformuleras till följande lydelse:
”Utskottet för lärande beslutar att överlämna ärendet till utskottet för samhällsutveckling för att utreda frågan om en om- och tillbyggnad av Varekils förskola/
skola, med dels en långsiktig lösning samt även en lösning för det akuta lokalbehovet inför höstterminens start 2012.”
Utskottet för lärande beslutade 2012-03-26, 43, att överlämna ärendet till utskottet
för samhällsutveckling för att utreda frågan om en om- och tillbyggnad av Varekils
förskola/skola, med dels en långsiktig lösning samt även en lösning för det akuta
lokalbehovet inför höstterminens start 2012, samt att ge verksamheten i uppdrag
att även upprätta ett kostnadsförslag för en om- och tillbyggnad av Varekils förskola/skola.
__________
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef, informerade
utskottet för lärande vid mötet 2012-08-27 att Varekils förskole- och skollokaler
är i stort behov av renovering samt om önskemålet från verksamheten att bygga ihop
de båda byggnaderna, vilket bland annat skulle underlätta leverans av måltider,
möjlighet till hemkunskapssal och en mycket mer flexibel verksamhet. Denna lösning
skulle resultera i stora vinster, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Viss
problematik behöver löses snarast.
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Utskottet för lärande beslutade 2012-08-27, § 109, att information skulle ges regelbundet om Varekils förskole- och skollokalers behov av renovering för att tidigt få
information om problematiken ökar i omfattning.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och skolchef Helena H.Kronberg gav
information i ärendet vid utskottet för lärandes sammanträde 2012-11-19. Både
förskolan och skolan är i stort behov av renovering. Omfattande provtagningar har
nyligen gjorts, vilka pekar på fuktskador i väggar och i syll som behöver åtgärdas.
Däremot har inga emissionsproblem påvisats.
Alexander Hutter (s) ställde fråga gällande den inventering som kommunens
säkerhetssamordnare gjorde under våren 2012 gällande trafiksituationen vid
förskolan och skolan. Helena H.Kronberg informerade om att vissa åtgärder redan
vidtagits samt att fler åtgärder arbetas med.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har informerat om de omfattande
mätningarna som gjorts gällande både förskole- och skollokalerna i Varekil. Varekils
skola har ett tydligt behov av underhåll, dock bedöms skolan vara i relativt gott skick
i förhållande till ålder och byggteknik.
En oberoende konsultfirma har använts för att gå igenom byggnaderna och översyn
av vilka renoveringsåtgärder som är nödvändiga både på lång och kort sikt.
Förskolan är utan några större anmärkningar: det finns ingen mögelproblematik,
utan är mer en byggnadsteknisk problematik med otätade brunnar/avlopp (vilket är
orsaken till den jord/källar- lukt som upplevs). Mattor m m i våtutrymmen bör också
åtgärdas.
För skolans del finns inte heller någon mögelproblematik: dåligt underhållen och
rutten fasad och behov av fuktsäkrande åtgärder av golvkonstruktionen. De
gränsvärden som uppmätts utgör ingen hälsorisk. Däremot får man se över möjligheten till annan placering för de enstaka lärare som uppvisat symptom och som
omplacerades från Henåns skola till Varekil.
Konsultfirman har också konstaterat att det finns behov av att göra om
golvkonstruktionen i skolan, vilket innebär ett större och mer omfattande arbete i
och med att golven kommer att brytas upp, allt underlag ska bytas ut och sedan
byggas upp med ett nytt tätskikt och isolering (skolans befintliga golv är byggt utifrån
betongplatta, sjösand innehållande organiskt material som utjämnings- material,
spånskiva och linoleummatta). Eftersom detta är ett omfattande arbete som kommer
att påverka hela skolan, kommer det i början av 2013 att planeras för hur
detta ska genomföras. Troligen innebär det att skolan under renoveringen, periodvis
kommer att bedriva verksamheten i alternativa lokaler: lätta byggnader.
När arbetet är slutfört kommer skolan ha fått en rejäl uppfräschning både ut- och
invändigt.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav 2013-03-04 uppdaterad information i
ärendet: underhållet av fastigheterna är mycket eftersatt, men medel för planerad
renovering av Varekils förskole- och skollokaler ingår i Förvaltningsområdet
Samhällsutvecklings investeringsplan för år 2013.
Åtgärderna bedöms innebära ett omfattande arbete som kommer att påverka hela
skolan, vilket gör att skolan till viss del kommer att behöva bedriva verksamheten i
lätta byggnader under renoveringen. Förvaltningsområdet Lärande hade gjort en
beräkning av antal lätta byggnader och gjorde bedömningen att moduler för cirka 5
klassrum kommer att behövas från och med höstterminens start 2013. Ett politiskt
beslut behöver fattas snarast för att starta upphandling av lätta byggnader. Åtgärderna planeras ske sektionsvis med start i juni efter skolavslutningen, och beräknas
pågå under läsåret 2013/2014.
Bengt Torstensson (s) ställde fråga kring renovering kontra nybyggnation. Åtgärder
bedöms dock vara av akut art, en nybyggnation skulle innebära en längre tidsplan.
Alexander Hutter (s) ställde fråga kring att eventuellt, parallellt med upphandlingen,
göra en översyn och beräkning av kostnaden att samtidigt bygga samman förskoleoch skollokalerna.
Utskottet för lärande beslutade 2013-01-28 att ge Förvaltningsområdet Lärande i
uppdrag att beräkna utrymmen för att kunna påbörja upphandling av lätta byggnader
och arbeta fram ett beslutsunderlag snarast möjligt, samt att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge Förvaltningsområdet Samhällsutveckling i uppdrag att omgående
påbörja upphandling av lätta byggnader till Varekils skola med anledning av
renovering av skolan.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet gällande ombyggnation av
Varekils förskole- och skollokaler vid sitt sammanträde den 20 februari 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå Kommunstyrelsen besluta att
ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att förbereda en upphandling
av lätta byggnader till Varekils skola samt att förbereda en renovering av Varekils
förskole- och skollokaler.
Ordförande Kristina Svensson gav information i ärendet: Förvaltningsområdet
Samhällsutveckling har fått mandat att förbereda arbetet med framtagandet av ett
beslutsunderlag gällande kostnad m.m. för lätta byggnader samt kostnaden för
föreslagen renovering av Varekils förskole- och skollokaler. Beslut i ärendet skulle
komma att tas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars och Kommunstyrelsen den 10 april.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh betonade att renoveringsbehovet av Varekils
förskole- och skollokaler är av akut art.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-04 att tacka för informationen.
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__________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottet för lärandes
sammanträde 2013-10-14 om att Kommunstyrelsen beslutat att hantera ombyggnationen av Varekils skola ur perspektivet investering. Skolan bedöms vara i behov
av en översyn av både lokalerna samt nyttjande- graden av dessa.
Såväl den önskade tillbyggnaden mellan förskola och skola samt översyn av trafikmiljön kring Varekils förskola och skola, bör ingå i översynen och den kommande
investeringen.
Utskottet för lärande beslutade 2013-10-14 att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att upprätta ett förslag till beslutsunderlag, samt att ärendet ska återupptas i
november månad.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger, utifrån upprättad tjänsteskrivelse daterad
2013-10-23, information i ärendet.
Varekils skola kommer under 2014 att genomgå en omfattande ombyggnad med
anledning av behov på fastigheten. Under en längre tid har det inom Förvaltningsområde Lärande funnits en diskussion kring bristande lokalytor inom Varekils
förskola och skola. Eftersom ett omfattande ombyggnadsarbete nu påbörjas är det
lämpligt att samtidigt se på förutsättningarna för en tillbyggnad i anslutning till det
arbete som ändå ska göras.
Varekils förskola har tidigare varit fyra avdelningar med en av sina avdelningar inom
grundskolan. När Varekils skola hösten 2012 gick från att ha varit en F-5 skola till en
F-6 skola, fick skolan överta den tidigare förskoleavdelningen. Förskolan blev då
sammanlagt fyra avdelningar. Detta var möjligt eftersom det då var en nedgång i
efterfrågan på förskoleplatser i området. Behovet av förskoleplatser inom området
Svanesund-Varekil balanserar idag på en skör gräns där det när som helst kan inträffa att det inte går att möta behovet av förskoleplats. Risk finns då att akutlösningar innebär tillfälliga moduler.
Inom grundskolan saknas vissa funktioner. Dit hör till exempel lokal för hemkunskap, arbetsplatser för pedagoger och omklädningsrum för lokalvård.
Genom att bygga samman förskolan och skolan skulle förutsättningar skapas för att
på ett flexibelt sätt kunna använda lokaler när årskullar varierar i storlek: förskoleavdelning när det behövs eller ett extra klassrum när årskullarna kräver det.
Försäljning av attraktiva tomter i närområdet, Svanesund och varekil, kan göra att det
sker en inflyttning av barnfamiljer. Idag finns ingen beredskap att möta en ökad
efterfrågan i området.
Trafiksituationen runt skolan och förskolan är idag bristfällig när det gäller säkerhet
och tillgång till parkeringsplatser. En utredning kring detta är tidigare genomförd.
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Förvaltningsområde Lärande ser därför behovet av att utreda förutsättningarna för
en sammanbyggnad av förskola och skola i Varekil. Lämpligt är att ta fram ett enkelt
ritningsunderlag och kostnadsberäkning för att därefter fatta beslut om eventuella
åtgärder och investeringsramar. Dessutom bör lämpliga åtgärder gällande trafiksituationen samtidigt föreslås och kostnadsberäknas.
Förslag till beslut
Utskottet för lärandet föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med
Förvaltningsområde Lärande, ta fram ett enkelt ritningsunderlag och kostnadsberäkning för tillbyggnad av Varekils skola/förskola samt för en fungerande och
säker trafiksituation.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet och fördelen med
att i samband med planerad ombyggnation, även arbeta fram förslag till
ritningsunderlag och kostnadsberäkning för en sammanbyggnad av förskola och
skola.
Ingrid Cassel (m) yrkar avslag till förslaget med anledning av det rådande och
kommande budgetsituation och föreslår att avvakta uppdraget om en
tillbyggnad/sammanbyggnad av förskolans och skolans lokaler.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av socialdemokraterna Alexander Hutter
och Catarina Mellberg, föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag, med
anledning av bland annat behovet av barnomsorg, behovet av en tillfredsställande
situation för mattransport samt utifrån den ekonomiska aspekten för att en sådan bör
ske samtidigt som ombyggnationen.
Michael Relfsson (fpo), föreslår att avvakta med åtgärder avseende trafiksituationen
alternativt göra ett tillägg till förslaget om upprättande av kostnadsberäkning, vilket
innebär att beslut tas om att ge berörda förvaltningsområden i uppdrag enligt förslag
men att kostnadsberäkningen redovisas uppdelad för trafiksituationen kontra
tillbyggnad.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt förslag med tillägget att kostnadsberäkningen ska redovisas uppdelad för trafiksituationen kontra tillbyggnad röstar Ja, den
det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för lärande beslutat enligt förslag från
Moderaterna.
Vid omröstningen avgives 4 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en har röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Utskottet för lärande har därmed bifallit
förslaget att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge Förvaltningsområde
Samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med Förvaltningsområde Lärande, ta
fram ett enkelt ritningsunderlag och kostnadsberäkning för tillbyggnad av Varekils
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skola/förskola samt för en fungerande och säker trafiksituation, med tillägget att
kostnadsberäkningen ska redovisas uppdelad för trafiksituationen kontra tillbyggnad.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med
Förvaltningsområde Lärande, ta fram ett enkelt ritningsunderlag och
kostnadsberäkning för tillbyggnad av Varekils skola/förskola med tillägget att
redovisa kostnadsberäkningen för trafiksituationen och tillbyggnaden var för sig.
Ingrid Cassel reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________
Bengt Johansson med instämmande av Kristina Svensson och Michael Relfsson
yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggsförslag; att uppdra till
förvaltningsområde samhällsutveckling att säkra Stala idrottsförenings lokalbehov i
samband med utredningen, och att uppdra till förvaltningsområde samhällsutveckling
att utreda förvärv och flytt av Baggium skola till Varekil i samband med utredningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med
förvaltningsområde lärande, ta fram ett enkelt ritningsunderlag och
kostnadsberäkning för tillbyggnad av Varekils skola/förskola med tillägget att
redovisa kostnadsberäkningen för trafiksituationen och tillbyggnaden var för sig, och
att uppdra till förvaltningsområde samhällsutveckling att säkra Stala idrottsförenings
lokalbehov i samband med utredningen, samt
att uppdra till förvaltningsområde samhällsutveckling att utreda förvärv och flytt av
Baggium skola till Varekil i samband med utredningen.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde lärande
KS/2012:2891
§ 352
Matematiksatsning PISA 2015 - projekt med riktade medel/statsbidrag antagande av operativa mål
Skolchef Helena H.Kronberg har tidigare gett information i ärendet.
De 4 olika personalnivåerna: lärare, rektor, skolchef samt politiker är ett krav för att
delta i nätverket Bohuslän. I kommunens arbetsgrupp deltar fyra lärare – en från
vardera skola, vilket gör det lättare att nå ut med information, kunskap osv. Kommunens lokala arbetsgrupp gällande matematiksatsningen för år 1-9 har fler deltagare
och där är också förskola, fritidshem och förskoleklass representerade. Totalt deltar
cirka 50 kommuner i projektet.
_________
Skolchef Helena H.Kronberg informerade 2013-06-10 om att Förvaltningsområde
Lärandes representanter i arbetsgruppen för projektet (Helena H.Kronberg och
Alexander Hutter) var inbjudna till Kommunstyrelsens möte den 12 juni för att
redovisa arbetet med SKL:s Matematiksatsning.
Arbetsgruppen har arbetat med vart och ett av utvecklingsområdena. De operativa
målen redovisas och informeras om samt ska bearbetas i utskottet för lärande.
_________
Skolchef Helena H.Kronberg presenterade 2013-08-26 förslag på operativa mål för
Orust kommun i matematiksatsningen PISA 2015.
Operativa mål gällande nationella prov föreslås vara:
• Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på nationella prov år 6 och 9
• Öka andelen elever som når provbetyget C med 10 procentenheter
• Öka andelen elever som når provbetyget A med 10 procentenheter
• 95 % av eleverna når kravnivån i år 6 våren 2013
• 91 % av eleverna når kravnivån i år 9 våren 2013
Operativa mål gällande undervisning och samverkan föreslås vara att:
• Alla elever får matematikundervisning av behöriga/legitimerade matematiklärare
• Andelen skolor där man har väl fungerande former för samverkan och
kunskapsutbyte mellan lärare ökar.
• Höga förväntningar ska kommuniceras i hela verksamheten och eleverna
ska ge ett ökat uttryck för detta.
• Andelen skolor där man har väl fungerande former för elevers delaktighet i
planering och utvärdering av undervisning ökar.
• Andelen elever som uttrycker att matematikundersvisningen gör dem nyfikna
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och att lusten att lära ökar väsentligt.
Operativa mål gällande verktyg och uppföljning föreslås vara att:
• Alla skolor följer samma modell för screening och uppföljning
• Uppföljning och analys av nationella prov, betyg och SKL:s öppna jämförelser av
mjuka värden
• Tydligt systematiskt kvalitetsarbete
En redovisning ska genomföras gällande hur arbetet sker i kommunen.
Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
den 26 september och Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde
den 9 oktober.
Utskottet för lärande beslutade 2013-08-26 att, via utskottets presidium, föreslå
Kommunstyrelsen besluta att fastställa de ovan angivna Operativa målen för Orust
kommun med reservation av mindre justeringar och förändringar från Förvaltningsområdet Lärandes ledningsgrupp.
_________
Alexander Hutter ger återrapport från konferensen den 10-11 oktober då Orust
kommun stod som värd för en nätverkskonferens om matematik, som sju kommuner i Bohuslän deltar i. De sju kommuner som deltar i nätverket är Tjörn,
Göteborg (Angered), Lysekil, Munkedal, Stenungsund, Kungälv och Orust.
Konferensen var nummer 4 i ordningen och denna gång stod matematik och
förbättrade resultat i fokus.
Det är en stor satsning kring styrning och ledning med matematikresultaten i PISAundersökningen för hela Sverige som underlag. De mål som Sveriges Kommuner
och Landsting satt upp för landets samlade resultat i PISA-mätningen 2015 är:
• Halvera andelen elever i lägsta nivån
• Öka andelen elever i högsta nivån
• Sverige bland de tio bästa i OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling i Europa)
Nätverket upplevs ge ett bra utbyte av erfarenheter och arbetssätt kommunerna
emellan.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger, utifrån upprättad tjänsteskrivelse daterad
2013-10-23, information om bakgrunden till matematiksatsningen PISA 2015, SKL:s
målsättning och operativa mål för Orust kommunen avseende under- visning och
nationella, vilka föreslås vara:
• Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på nationella prov
• Öka andelen elever som når provbetyget C med 10 procentenheter på nationella
prov
• Öka andelen elever som når provbetyget A med 5 procentenheter på nationella
prov
• Öka andelen elever som når kravnivån i år 3 på nationella prov
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• Alla elever får matematikundervisning av behöriga/legitimerade matematiklärare
Förslag till beslut
Utskottet för lärandet föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående operativa mål för Orust kommun.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att projektet Matematiksatsningen PISA 2015, nu har kommit in i en intensiv fas av arbetet. Varje kommun
ska nu besluta om sina operativa mål. Det är många samverkande faktorer kring
matematik i skolan, som bland annat utökad timplan för matematik och
Matematiklyftet.
Diskussion förs kring förslaget om olika antal procentenheter i provbetygen A och C,
mätning av matematikundervisningens kvalitet och att numerären eventuellt bör ingå
i satsningen PISA 2015, det vill säga vilka elever eller antalet som höjningen bör
bestå av.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående angivna förslag till operativa mål för Orust kommun, det vill
säga:
• Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på nationella prov.
• Öka andelen elever som når provbetyget C med 10 procentenheter på
nationella prov.
• Öka andelen elever som når provbetyget A med 5 procentenheter på
nationella prov.
• Öka andelen elever som når kravnivån i år 3 på nationella prov.
• Att alla elever får matematikundervisning av behöriga/legitimerade
matematiklärare.
_________
Johans Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 353
Anmälan om inkomna skrivelser
Revisionsrapport - Projekt Hällevik 2:208
(KS/2010:255)
Revisionsrapport - Granskning av kommunens försäkringsskydd: Ansvar,
person, sakskada, motorfordons- och tjänstereseförsäkring.
(KS/2013:1858)
Antagande av preliminära sammanträdestider m.m. för miljö- och
byggnadsnämnden 2014
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2013-11-07 § 299
(KS/2013:2007)
Detaljbudget och uppdragsdokument 2014 – Miljö- och byggnadsnämnden
(KS/2013:2013)
Protokoll Styrelsemöte 2013-10-18 - Soltak AB
(KS/2012:1623)
Antagande av Budget 2014 med plan 2015 och 2016 samt fastställande av
skattesats 2014
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-14 § 186
(KS/2013:884)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 354
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-11-06, 2013-11-13
KSUO 2013-11-12
KSUL 2013-11-11
KSUS 2013-11-06, 2013-11-22
Ekonomi
Beslut om omsättning av lån enligt förteckning
2013-11-19
Personalärenden
Enligt löpnummer 1020-1095
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-11-19

KS/2013:21 002

KS/2013:23 002
KS/2013:22 023

KS/2013:23 002

Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2013:1907, KS/2013:1918
Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt förteckning 2013-11-19
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2013:23 002

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 355
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - oktober 2013 Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 10/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 10/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 10/2013.
4 st ordförandebeslut daterade 2013-10-30 - Beviljande av delad avgift för
serviceinsatser för makar.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:597

§ 356
Ordföranden informerar
•
•
•

Kollektivtrafiken
Södra Bohuslän turism
8 fjordar och Ren kust

__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2484
§ 357
Antagande av detaljplan för del av fastigheten Henån 1:272 m.fl.
För området gäller byggnadsplan för del av Henåns samhälle, fastställd 1972-11-13.
Syftet med detaljplanen är att ge planstöd åt aktuell verksamhet inom Henån 1:272
(Montessoriskolan), att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom fastigheten
Henån 1:273 (Bagarevägens förskola) samt att tillskapa byggrätter för utbyggnad av
omsorg och bostäder inom fastigheterna Henån 1:275 och del av Henån 1:306.
Planen syftar vidare till att utöka befintligt parkeringsområde i söder samt möjliggöra
en gång- och cykelväg utmed Kaprifolvägen och genom området.
Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 5 september – 4 oktober
2013. De yttranden som kommit in föranleder endast mindre justeringar av
planhandlingarna.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljplanen, upprättad den 23 oktober 2013 för antagande enligt 5 kap
27 § plan- och bygglagen.
__________
Bengt Johansson och Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna detaljplanen, upprättad den 23 oktober 2013 för antagande enligt 5 kap
27 § plan- och bygglagen.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64

Kommunstyrelsen

2013-11-27

Exp:
Kommunfullmäktige
Utskottet för samhällsutveckling
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Upphandlingschef
KS/2013:1939
§ 358
Antagande av entreprenör i upphandling avseende överföringsledning mellan
Henån-Slussen samt utökning av investeringsram
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-11-06 § 224 att behandla ärendet vid
extra utskottsmöte 2013-11-22.
__________
Upphandlingschef Lars Amlin föredrar ärendet.
Aktuell upphandling har annonserats i digital miljö och intresset har visat sig vara
stort eftersom minst 50 stycken företag har hämtat ut underlagen.
Inom den föreskrivna tiden inkom anbud från 6 stycken företag och dessa anbud har
öppnats vid en protokollförd anbudsöppning. Därefter har utvärderingsarbete
genomförts.
Följande företag har inkommit med anbud:
•
•
•
•
•
•

SEFA Byggnads AB
Grimsrud Entreprenad AB
Ottestala Schakt AB
Markbygg Anläggningar AB
NCC Construction Sverige AB
Skanska Sverige AB

Projektet har tidigare erhållit investeringsmedel i storleken 3 + 27 miljoner kronor.
Nu när upphandlingarna av själva materialet och va-materialet är avslutade visar det
sig att den tidigare beviljade investeringsramen inte räcker till, utan för att projektet
skall kunna genomföras fullt ut behövs ytterligare 5 miljoner kronor i
investeringsram.
Om optoslag för fibrer skulle beaktas hela sträckan mellan Henån och Slussen
behövs ytterligare drygt 500 tkr, men detta är i så fall en tillkommande kostnad som
inte skall belasta va-kollektivet.
Utvärderingen visar att anbudsgivaren Ottestala Schakt AB är den anbudsgivare som
har den lägsta totalt utvärderade summa och bör därför antas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta Ottestala Schakt AB som leverantör i denna upphandling, samt
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att teckna avtal med antagen
leverantör under förutsättning att erforderliga medel beviljas av kommunfullmäktige.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 5 miljoner i utökad investeringsram för överföringsledning Henån-Slussen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 5 miljoner kronor i utökad (p.g.a. ökade va-materialkostnader)
investeringsram för överföringsledning Henån-Slussen till totalt 35 miljoner, och
att finansiering sker inom ramen för vatten och avloppsverksamheten, samt
att höja kommunens totala investeringsbudget för 2014 med 5 miljoner kronor till
172,5 miljoner.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutveckling
Upphandlingschef
KS/2013:1939
§ 359
Antagande av leverantör i ramavtalsupphandling avseende va-material, en del
i upphandling avseende överföringsledning mellan Henån-Slussen
Upphandlingen har till syfte att dels kunna säkerställa produkter för aktuellt projekt,
men likväl för att kunna tillgodose kommande projekt med material samt vaavdelningens löpande behov under avtalsperioden, därav ramavtalsupphandling med
en avtalsperiod på maximalt 4 år.
Aktuell upphandling har annonserats i digital miljö och intresset har visat sig vara
stort eftersom minst 22 stycken företag har hämtat ut underlagen.
Inom den föreskrivna tiden inkom anbud från 5 stycken företag och dessa anbud har
öppnats vid en protokollförd anbudsöppning. Därefter har utvärderingsarbete
genomförts.
Följande företag har inkommit med anbud:
•
AO Sverige AB
•
Dahl Sverige AB
•
Ahlsell Sverige AB
•
Onninen AB
•
Trevco AB
Utvärderingen visar att anbudsgivaren Trevco AB är den anbudsgivare som har den
lägsta totalt utvärderade summan och bör därför antas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Trevco AB som leverantör i denna upphandling, samt
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att teckna avtal med antagen
leverantör.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:1809
§ 360
Utskottet för omsorg - personärenden 2013 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2001.
Underlag utskottet för omsorg 2013-11-12 § 1245.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

