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KS/2015:75

§ 182
Förvaltningens information
Kommunchef, chefer för miljö- och byggnadsförvaltningen samt förvaltningsområdeschefer för omsorg, lärande och samhällsutveckling informerar om aktuella frågor.
Information ges om bland annat det pågående arbetet med att upprätta en tidsplan för
byggnationen vid Kaprifolgården, omkostnader i samband med kväverening av
reningsverk och lokalbyte för Ungdomsmottagningen.
Marcus Larsson, ML Projektledning, presenterar sig och ger information rollen som
projektledare, vilken han tar över från Lars Amlin. Information ges även om den
interna styrgrupp som bildats för arbetet med Henåns skola.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2013:871

§ 183
Investering - Byte av tak, Orust Ridklubb
Manegebyggnaden på Orust Ridklubb har omfattande korrosionsskador på plåttaket.
Byggnaden stod klar 1994 och har ett korrigerat tak av stålplåt. Färgen har släppt och
rosten har fått ordentligt fäste i plåten, vilket har medfört läckor. Skicket på taket
bedöms vara så pass dåligt att det inte är möjligt att blästra och måla taket.
Korrosionsskadorna är djupa och eventuell blästring skulle innebära att det går hål på
plåten. Förvaltningen föreslog att hela takbeläggningen skulle bytas till en kostnad av
710 000 kronor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-05-22 § 108 att avvakta med föreslagen
investering.
Orust Ridklubb har nu påtalat att problemet med taket har blivit större och något
måste göras åt det. Det föreligger risk för att hästarna skräms när det regnar in
vatten, vilket i sig kan leda till olyckor/skador på både ryttare, personal och hästar.
Byte av taket skulle idag kosta ca 750 000 kronor. Som alternativ till att byta ut takbeläggningen har det framkommit ett billigare alternativ som innebär att det istället
läggs en elastisk massa, Thermoflex, på det befintligt tak. Kostnaden för det blir
totalt ca 375 000 kronor. Det kan vara ett gångbart alternativ, men livslängden på
Thermoflex är inte lika lång som för ett aluminiumtak. Thermoflex lämnar 15 års
förslitningsgaranti. Långsiktigt förordas att taket byts ut till ett nytt aluminiumtak.
Michael Relfsson (FPO) med instämmande av Anders Arnell (M) föreslår att ärendet
återremitteras för utredning av eventuella framtida övriga investeringsbehov inom de
tre närmast kommande åren.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras och föreslår samtidigt att
utredningen ska täcka in de fem närmast kommande åren.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2015-05-06 § 60 att återremittera ärendet
för utredning av eventuella framtida övriga investeringsbehov inom de fem närmast
kommande åren.
Vid kontakt med Orust Ridklubb bedöms att något större renoveringsbehov inte
finns inom de tre nästkommande åren och att de mindre reparationer som kan bli
aktuella utförs med föreningens egna medel.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
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att, utifrån kompletteringen att inga ytterligare investerings-/renoveringsbehov finns
inom den kommande treårsperioden, godkänna investeringsprojekt – Byte av tak till
manegebyggnaden på Orust Ridklubb - med total budget på 750 000 kronor inom
beslutad investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet (samhällsutveckling).
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att söka kompletterande finansiering genom så
kallad omvänd upphandling via sponsorer.
__________
Kerstin Gadde (S) och Bertil Olsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut
hos kommunfullmäktige och föreslår att ärendet återremitteras för en fortsatt
utredning av övriga alternativ och förslag till finansiering.
Anders Arnell (M) yrkar bifall till utskottets förslag.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes och Bertil Olssons förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, utifrån kompletteringen att inga ytterligare investerings-/renoveringsbehov finns
inom den kommande treårsperioden, godkänna investeringsprojekt – Byte av tak till
manegebyggnaden på Orust Ridklubb - med total budget på 750 000 kronor inom
beslutad investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet (samhällsutveckling).
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för en fortsatt utredning av övriga alternativ och förslag till
finansiering.
__________
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KS/2015:892

§ 184
Utseende av Säkerhetsskyddschef
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-30, § 164, att utse Christer Hellekant till
säkerhetsskyddschef. Christer Hellekant innehade vid denna tidpunkt tjänsterna som
räddningschef och säkerhetssamordnare. Christer Hellekant har sedan dess lämnat
sin anställning i Orust kommun.
Enligt Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska det, om det inte
är uppenbart onödigt, i kommunen finnas en säkerhetsskyddschef. Lagstiftningen
omfattar bland annat hemligstämpling av uppgifter i kommunen som kräver
säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism.
I och med omorganisationen av Förvaltningsområde Samhällsutveckling fastställdes
att funktionen som säkerhetsskyddschef ska fullgöras av kommunens säkerhetsstrateg. Beslutet innehöll dock inte något formellt tillsättande av säkerhetsskyddschef.
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse säkerhetsstrateg Magnus Edenmyr till säkerhetsskyddschef i Orust kommun,
samt
att kommunstyrelsens beslut 2005-11-30, § 164, upphör att gälla.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att utse säkerhetsstrateg Magnus Edenmyr till säkerhetsskyddschef i Orust kommun,
samt
att kommunstyrelsens beslut 2005-11-30, § 164, upphör att gälla.
__________
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KS/2015:656

§ 185
Ändringar i bestämmelser i ersättningar för kommunalt förtroendevalda
Nu gällande bestämmelser antogs av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 125.
Efter att vissa omformuleringar gjorts i bilagorna, har det i efterhand visat sig att det
fortfarande finns otydligheter och vissa felskrivningar i dessa.
I bilaga 3, punkt 5 i bestämmelserna för årsarvode, finns fortfarande en otydlighet
kvar vad avser möjligheten till sammanträdesarvode för de uppdrag som inte kan
sägas ingå i det specifikt årsarvoderade uppdraget. Med nuvarande lydelse skulle
fortfarande alla kommunala uppdrag ingå, vilket inte var intentionen i bestämmelserna. Intentionen var att sammanträden med det egna verksamhetsutskottet eller
arbetsutskottet ska ingå i årsarvodet. Justeringsarvode som i detta sammanhang
räknas som ett förrättningsområde kan förtydligas genom att skrivas in i texten.
I bestämmelsernas bilaga 4, avseende förtroendevalda med särskilt arvode står idag i
sluttexten att ersättning bland annat erhålls för sammanträde med ”egen”, vilket är rätt
– men intentionen var fortfarande att denna grupp skulle ha kvar sammanträdesarvodet också med sammanträde med den egna nämnden. Därmed måste ett sådant
tillägg i texten införas. Utöver detta regleras också beredningsmöten i uppräkningen i
sista stycket rent felaktigt, eftersom detta regleras i punkt C och med ett motsatt
budskap. Beredning måste därför utgå ur det avslutande stycket. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fördes felaktigt in i texten i något skede av arbetet med förändringar i
bestämmelserna. Tyvärr togs den formuleringen sedan aldrig bort. Denna skrivning
är applicerbar på ordförandena i verksamhetsutskotten men inte på vice ordförandena
– vilka tillhör gruppen med särskilt arvode. Denna skrivning bör därmed tas bort.
Dessa ändringsbehov har framkommit när sekreterarna har bedömt arvodesunderlagen
och löneadministratörerna har hanterat arvodesutbetalningarna. För att få det hela att
fungera, har de bedömningar som gjorts fått följa intentionerna mer än de otydliga
formuleringarna, varför ingen blivit drabbad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-04-27
Sammanträdesprotokoll från arvodesberedningen 2015-05-13
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i bilaga 3 till ”Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda” förtydliga punkt
5, att i sin helhet lyda: ”Årsarvoderad har inte rätt till sammanträdesarvode i
kommunfullmäktige, egen nämnd eller eget utskott samt justeringsarvode eller
förrättningsarvode i övrigt, vad avser det årsarvoderade uppdraget samt uppdraget i
kommunstyrelsens arbetsutskott”, samt
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att i bilaga 4 till ”Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda” förändra
lydelsen i det avslutande stycket enligt följande: ”Utöver det särskilda arvodet kan
den förtroendevalde erhålla ersättning för sammanträde med egen eller annan
nämnd, styrelse eller utskott eller för utbildning och härvid förlorade löneförmåner”.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i bilaga 3 till ”Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda” förtydliga punkt
5, att i sin helhet lyda: ”Årsarvoderad har inte rätt till sammanträdesarvode i
kommunfullmäktige, egen nämnd eller eget utskott samt justeringsarvode eller
förrättningsarvode i övrigt, vad avser det årsarvoderade uppdraget samt uppdraget i
kommunstyrelsens arbetsutskott”, samt
att i bilaga 4 till ”Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda” förändra
lydelsen i det avslutande stycket enligt följande: ”Utöver det särskilda arvodet kan
den förtroendevalde erhålla ersättning för sammanträde med egen eller annan
nämnd, styrelse eller utskott eller för utbildning och härvid förlorade löneförmåner”.
__________
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§ 186
Medfinansiering till Leader Bohuskust och gränsbygd för programperioden
2014-2020 avseende Havs- och Fiskerifondens verksamhet
Under föregående programperiod 2007-2013, genomfördes för första gången motsvarande lokalt utvecklingsarbete inom EU:s fiskefond. För Bohuskusten bildades
Bohusläns Fiskeområde som administrerade två Fiskeområdesgrupper, FOG (norra
och södra Bohuslän.
Inför programperioden 2014-2020 (enskilda projekt kommer att kunna vara verksamma till 2022), bestämdes att Leadermetoden ska finansieras, EU-delen, med hjälp
av alla fyra fonderna (Jordbruk-, Regional-, Social samt havs- och Fiskerifonden),
vilket också att förra programperiodens FOG och Leader tillsammans bildar det nya
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Det innebar också att en fonds
verksamhet kan överlappa ett annat Leaderområde.
Under hösten, 6 oktober 2014, bestämde representanter för fiskekommunerna att
Lokalt ledd utveckling för Bohuskusten ska hållas samman till ett Leaderområde och
man valde att ingå i ansökan ”Leader Bohuskusten och gränsbygd” (med kärnområdet Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil), som inlämnats av Leader Ranrike
Norra Bohuslän. Den 21 april 2015 utsågs ansökan som en av 48 i Sverige av
Jordbruksverket. Leader Ranrike kommer att ha ansvaret för att bilda Leader
Bohuskust och gränsbygd så fort som möjligt för slutligt godkännande av
Jordbruksverket hösten 2015. För detta kommer att krävas ett speciellt
medfinansieringsintyg för 2016 samt ett generellt för hela perioden.
Kommunerna inom Fiskeområde Bohuslän finansierade tidigare FOG med 50 000
kronor årligen vardera.
I skrivelser daterade 2015-04-24 och 2015-05-25 ansöker Leader Ranrike Norra
Bohuslän för Leader Bohuskust och gränsbygd om medfinansiering under åren 20152020 alternativt 2016-2022, med 50 000 kronor årligen från respektive kommun.
Beslutsunderlag
Leader Bohuskust och gränsbygd
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera Leader Bohuskust och gränsbygd 50 000 kronor årligen under åren
2015-2022, och
att bidrag tas ur kommunstyrelsens medel för förfogande, samt
att i budgetarbetet beakta medel om 50 000 kronor för år 2016.
__________
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Ingrid Cassel (M) och Inga Göransson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera Leader Bohuskust och gränsbygd 50 000 kronor årligen under åren
2015-2022, och
att bidrag tas ur kommunstyrelsens medel för förfogande, samt
att i budgetarbetet beakta medel om 50 000 kronor för år 2016.
__________
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§ 187
Justering av 2015 års nettobudget per nämnd
I samband med att kommunfullmäktige antog budget för 2015 den 11 december 2014,
fastställdes nettobudget per nämnd och utskott i 2014 års pris. I ramarna ingick till
exempel inte de löneökningar som sker under 2015. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta
om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris- och löneökningar samt
mindre justeringar för 2015. Reglering av verksamheternas nettobudget till ingående
budget i 2015 års pris för bland annat kost- och lokalvård, hyror och kapitalkostnader
skedde 2015-02-25, § 44 (KS/2014:92).
Löneöversynen för 2015 är klar och kompensation kan ske utifrån faktiskt budgetbehov med fördelning på ansvar och verksamhet. Som underlag finns ett förslag till
fördelning från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet, daterad 2015-05-27.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-05-27
__________
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna justering av nettobudget avseende lönekompensation för 2015 med totalt
11,5 mkr, i enlighet med förslag 2015-05-27, och
att tilldela förvaltningsområde samhällsutveckling 125 000 kronor för 2015 och
190 000 kronor för 2016 i utökad budget för att täcka kostnader kring kommun-husets
personalmatsal, och
att tilldela kommunstyrelsens stab kompensation för felberäknad kapitalkostnad om
323 000 kronor 2015 avseende IT-investering, samt
att finansiering sker genom omfördelning från pris- och lönereserven.
__________
Inga Göransson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) och Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till föreslagna första och
fjärde att-satser samt avslag till föreslagna andra och tredje att-satser.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna justering av nettobudget avseende lönekompensation för 2015 med totalt
11,5 mkr, i enlighet med förslag 2015-05-27, och
att tilldela förvaltningsområde samhällsutveckling 125 000 kronor för 2015 och
190 000 kronor för 2016 i utökad budget för att täcka kostnader kring kommun-husets
personalmatsal, och
att tilldela kommunstyrelsens stab kompensation för felberäknad kapitalkostnad om
323 000 kronor 2015 avseende IT-investering, samt
att finansiering sker genom omfördelning från pris- och lönereserven.
Moderaterna via Ingrid Cassel och Folkpartiet via Veronica Almroth reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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§ 188
Remissvar över Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Veronica Almroth, Folkpartiet, föreslår i en motion daterad 2015-04-09 kommunfullmäktige besluta att Orust kommun aktivt ska stödja de kommunala skolor som
önskar att delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4, samt att förvaltningen
för lärande ska koordinera detta stöd och sammanställandet av den intresseanmälan
som då ska inges till skolverket.
En överenskommelse har träffats centralt mellan Socialdemokraterna, Moderaterna,
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. I
den ingår att Riksdagen ska under våren 2015 behandla ett antal förslag som rör
målstyrning och utvärdering i grundskolan. Där ingår en försöksverksamhet med
betyg i år 4. I överenskommelsen från 2015-02-11 står följande:
”Den i skollagen reglerade betygsåldern kvarstår som i dag, det vill säga från och med
årskurs 6. En försöksverksamhet genomförs där skolor ges möjlighet att ge betyg
från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas i en
kontrollstation inför riksdagen år 2020.
Skolverket samordnar försöket med betyg från årskurs 4 och ansökan om deltagande
ställs av skolhuvudmannen till Skolverket. En förutsättning är att det finns intresse hos
skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar. Grundprincipen är att
de ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna. Skolverket
ska verka för att försöksverksamheten pågår i skolor med olika elevsammansättning
och att en lämplig geografisk spridning sker. Skolverket kan bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman,
och för högst 100 deltagande skolor totalt i hela landet. I de årskurser där betyg ges
upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen. Försöket påbörjas senast
under 2017. Försöksverksamheten följs och utvärderas löpande av Skolverket eller
annan myndighet. Särskilda budgetmedel anslås till försöket.”
Som framgår av överenskommelsen är en förutsättning att delta att det finns intresse
hos skolans ledning och lärare och att samråd skett med föräldrar. Utgångspunkten är
därför tydligt att det är det lokala intresset och engagemanget som är en förutsättning
för deltagande. Om en skolenhet visar detta intresse kommer Förvaltningsområde
Lärande att hantera ansökan enligt de riktlinjer som då finns.
Skolverket har ännu inte kommit ut med några riktlinjer eller information kring
ansökningsförfarande eller urval.
Förvaltningsområde Lärande kommer att följa den information som kommer från
Skolverket och säkerställa att alla skolor gör ett aktivt val kring eventuellt deltagande
genom att ledning och lärare väger för- och nackdelar med en ansökan.
__________
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Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att följa informationen från Skolverket
och göra ett aktivt val kring eventuellt deltagande i försöksverksamheten, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att följa informationen från Skolverket
och göra ett aktivt val kring eventuellt deltagande i försöksverksamheten, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
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§ 189
Elbussprojektet Praktisk provkörning och spridning av elbusskunskap
Lars Carlsson, projektledare, informerar om bland annat målsättningen med projektet,
prioriteringsordning kring kollektivtrafiken, hur ärendet bedrivs i projektform, skillnaden i förutsättningarna för stadsbuss respektive landsbygdsbuss, utvärderingen av
den testlinje som skapades under benämningen ”Göksäterlinjen” och om det framtida
arbetet.
Ett politiskt beslut och ställningstagande behöver tas under september månad för det
fortsatta arbetet med projektet.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 190
Vägval i kommunens bredbandsutbyggnad
En förstudie är framtagen på uppdrag från kommunfullmäktige med avsikten att
lägga fast hur kommunen ska agera avseende den fortsatta utbyggnaden av bredband
i Orust kommun, i samband med förestående bredbandsutbyggnad och bildandet av
NetWest (KS/2014:552).
Beslut om vägval utifrån denna förstudie bör ske snarast för att möjliggöra ett
genomförande under hösten i samklang med fiberföreningarnas utbyggnadstakt.
Förstudien beskriver alternativa förslag på följande frågeställningar:
• Respektive kommun ansvarar enligt Plan- och bygglagen för planeringen av
elektronisk kommunikation/bredband inom sin kommun. Vilka behov finns idag
och vad ska kommunens ansvar för utbyggnaden omfatta?
• Hur bör nätet byggas för att uppnå detta?
• Hur bör ägandet och förvaltningen utformas?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-05-31
Förstudie Vägval Bredband, inklusive bilagor:
Bilaga 1: Kalkyl alternativa lösningar
Bilaga 2: Fastighetsinformation Landsbygd
Bilaga 3: Kommunens lokaler
Alternativ 1 ”Delar som sammanbinder fiberföreningarnas accessnät till ett möjligt
stamnät” innebär en lägre investering men en högre driftkostnad per år och en lägre
kontroll.
Alternativ 2 ”Sammanhållet utbyggt stamnät” innebär en högre investering men en
lägre driftkostnad per år.
Kerstin Gadde (S) föreslår arbetsutskottet besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för förslag till beslut hos Kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet beslutade 2015-06-10, § 65, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för förslag till beslut hos kommunfullmäktige.
__________
IT-strateg informerar om framtagen förstudie, de olika alternativen om stamnät samt
om fördelar respektive nackdelar med de olika alternativen till ägarskap.
Christer Hellekant (MP) yrkar beslut enligt alternativ 2 ”Sammanhållet utbyggt
stamnät” och ägarskap enligt förslag 7.4 ”Stadsnät som ägs av kommunen och
fiberföreningarna tillsammans”.
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Ingrid Cassel (M) ställer sig bakom Christer Hellekants yrkande, och föreslår att ett
förtydligande görs genom att benämningen ”stadsnät” ersätts med ”stamnät”.
Kommunstyrelsen bifaller Christer Hellekants förslag till beslut, inklusive Ingrid
Cassels förslag till förtydligande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att göra ett aktivt vägval enligt alternativ 2: ”Sammanhållet utbyggt stamnät”, avseende
den fortsatta utbyggnaden av bredband i Orust kommun och ägandeförhållande för
detta vägval enligt förslag 7.4: ”Stamnät som ägs av kommunen och fiberföreningarna
tillsammans”, och
att påbörja förberedelserna för genomförandet i enlighet med detta vägval (alternativ
2), och
att beslutet gäller som komplettering av tidigare beslutad IT-infrastrukturplan, samt
att avsätta resurser för genomförandet enligt detta förslag genom att utöka befintlig
investeringsram för 2016 med ytterligare 6 miljoner kronor.
__________
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§ 191
Exploateringsbudget för utbyggnad av gata och gång- och cykelväg för
området Kaprifolvägen i Henån
Byggnationen av Bagarevägens förskola pågår och beslut har tagits om försäljning
av del av Henån 1:275. Detta innebär att Kaprifolvägen och GC- väg, omgående
behöver byggas ut i enlighet med detaljplanen för området.
Förskolan och skolan inom planområdet är verksamheter som genererar en hel del
trafik, huvudsakligen under morgon och eftermiddag när många barn lämnas och
hämtas. Tidigare har lämning och hämtning till Bagarevägens förskola skett via
Bagarevägen i norr vilket gett mycket biltrafik genom villaområdet. Även personalparkeringen är placerad i norr.
Detaljplaneförslaget innebär att hämtning och lämning istället ska ske via
Kaprifolvägen i söder, där Montessoriskolans hämtning och lämning sker redan idag.
Befintlig trottoar utmed Kaprifolvägen breddas till 2,5 meter och görs om till en
gång- och cykelväg. Körbanans bredd om 5,5 meter behålls. Breddningen av
vägområdet sker söderut för den västra delen av vägen och norrut för den östra.
8 stycken parkeringsplatser för korttidsparkering tillskapas också längs vägen. En
gång- och cykelväg anläggas i nord-sydlig riktning genom området.
Leveranser till Montessoriskolan sker idag via Kaprifolvägen i söder, alternativt via
gångvägen inom fastigheten. Leveranser till Bagarevägens förskola föreslås ske via en
väg över förskolans fastighet längs den östra fastighetsgränsen. Vägen angränsar till
den GC-väg på allmän platsmark som föreslås genom området. Vägen är endast till
för behörig trafik till förskolan och förses vid behov med bommar för att förhindra
allmän genomfartstrafik. Även leveranser till bostadsfastigheten möjliggörs via
servitut över förskolans fastighet, men dessa sker ifrån söder.
Försäljning av del av Henån 1:275 till en köpeskilling enligt utförd värdering 2
800 000 kr, försäljning av del av Henån 1:306 till en köpeskilling enligt utförd
värdering 2 200 000 kr och utbyggnad och intäkter för vatten och avlopp ger en
kalkyl enligt nedan:
Exploateringskalkyl
Intäkter
Tomtförsäljning

tkr
5 050

Kostnader
Detaljplan
Vägar
Gångväg
Lantmäteri
Övrigt
Netto tomtförsäljning

- 276
- 1 000
- 750
- 100
- 50
2 874
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Va-anläggningar
Va-anslutningar
1 608
Utbyggnad va
- 500
Netto Va-anläggningar 1 108
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-30
Plankarta, daterad 2013-10-23
Illustrationskarta, daterad 2013-10-23
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning och utbyggnad av gata och
gång- och cykelväg för området Kaprifolvägen i Henån om 2 176 000 kronor, och
att godkänna investeringsprojekt – va-utbyggnad Henån 1:272-75 Kaprifol – med
total projektbudget på 500 000 kronor (fördelat på år 2015 med 350 000 kronor och
år 2016 150 000 kronor) inom beslutad investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av det förslagsställande förvaltningsområdet (samhällsutveckling).
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning och utbyggnad av gata och
gång- och cykelväg för området Kaprifolvägen i Henån om 2 176 000 kronor, och
att godkänna investeringsprojekt – va-utbyggnad Henån 1:272-75 Kaprifol – med
total projektbudget på 500 000 kronor (fördelat på år 2015 med 350 000 kronor och
år 2016 150 000 kronor) inom beslutad investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av det förslagsställande förvaltningsområdet (samhällsutveckling).
__________
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§ 192
Upprättande av enkelt program inför detaljplaneläggningen av fastigheten
Edshultshall 1:9 m.fl.
Fastighetsägarna till Eshultshall 1:9, har 3 september 2014, inkommit med en ansökan
om planbesked. Syftet är att inom ramen för en detaljplaneprocess, få prövat om det
finns möjlighet att ska mervärden form av ytterligare byggrätter på Edshultshall 1:9 i
samband med att fastighetsägarna önskar dela upp fastigheten genom en klyvningsprocess.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-12 § 26 att medge planbesked för fastigheten
Edshultshall 1:9 i syfte att inom ramen för en detaljplaneprocess, få prövat om det
finns möjlighet att mervärden i form av ytterligare byggrätter på Edshultshall 1:9 i
samband med att fastighetsägarna önskar dela upp fastigheten genom en klyvningsprocess samt att finansieringen av planarbetet betalas av sökanden.
Kommunens översiktsplan understryker att ”Edshultshalls gamla fiskeläge har ett
stort kulturhistoriskt värde. Gällande detaljplan är otidsenlig och bör på sikt ersättas
med en ny detaljplan som bland annat säkerställer de kulturhistoriska värdena. Det är
också viktigt att se över parkerings- och trafiksituationen, liksom möjligheterna att
ska fler båtplatser och sjöbodslägen. Viss förtätning är möjlig”.
Det finns ett aktivt föreningsliv och ett stort intresse bland företagare och boende
rörande situationen inom och utvecklingen av kustsamhället. Edshultshalls
Vägförening, Edshultshalls Samhällsförening, Edshultshalls Hamnförening,
Edshultshalls Bastuförening, Föreningen Strandvågen i Barrevik, Barreviks
Samfällighetsförening, Sollids Väg & Sportstugeförening, Orust Skolfartygsstiftelse,
Orust Skolfartygsförening Förlig Vind och Edshultshall Holding AB (Pallas Rederi)
är några exempel på föreningar och intresseorganisationer som i olika sammanhang
agerat för att främja en bärig utveckling av det lilla kustsamhället.
Många av dessa ger bilden av att Edshultshall hållits på undantag i ett flertal
decennium vilket resulterat i ett långvarigt förfall och avsaknad av underhåll, som nu
behöver vändas till en positiv utveckling i Edshultshall och det är nu dags att bryta
den trenden.
En speciell situation, som uppkommit genom den föråldrade planen, är att ett flertal
befintliga byggnader i samhället ligger på prickad mark, det vill säga där bebyggelse
inte är tillåten. Detaljplanen ville i tidens andra på 1960-talet introducera en helt
annan likformig karaktär av samhällen och dömde sonika ut den bebyggelse, som
idag upplevs som särpräglad och kulturhistoriskt värdefull.
En slutsats som kan dras är att det är hög tid att hela samhället och inte bara en del
av detsamma, borde bli föremål för en ny planläggning. Det är därför lämpligt att
inleda planarbetet med ett enkelt program. Ett programskede ger tydliga signaler till
viljan att stärka medborgardialogen i kommunen. Här erbjuds möjlighet att möta
lokala aktivister och engagerade medborgare på ett sätt som uppmuntrar

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2015-06-24

innovationer och nytänkande som för fram positiva idéer om ortens framtida
utveckling.
Exempel på frågeställningar att belysa i programmet:
Förutom de frågor som belyses i ansökan: förtätningsmöjligheter, sjöbodarnas
legalisering, brist på planbestämmelser som säkerställer de kulturvärden som finns
m.m. vilka berör hela samhället finns även andra frågor som behöver belysas i ett
helhetsperspektiv:
• Hur påverkar havsnivåhöjningen samhället och vilka insatser krävs inom överskådlig tid för att skydda befolkning och bebyggelse?
• Hur kan Jensholmen utvecklas för att berika samhällets karaktär? Ön är
kommunägd och befriad från strandskyddsbestämmelser och kan med en lämplig
exploatering ge ett ekonomiskt tillskott till samhället.
• Vilka krav på social och kommersiell service samt teknisk infrastruktur måste
ställas och tillgodoses för att skapa en attraktivare miljö för boende, arbete och
rekreation?
• Hur ska tillkommande bebyggelse gestaltas för att respektera de kulturhistoriska
värden samhället besitter? Vilka regler ska gälla för nya hus vad gäller placering,
form, färg, material och storlek?
• Hur ska hamnen och dess bryggor, sjöbodar och gästhamn ordnas och vad ska
gälla för upplåtelse och arrenden i framtiden?
• Hur ska trafikföringen utvecklas och vilka åtgärder kommer att krävas för att
skapa en trafiksäker miljö för alla trafikanter och med god tillgång till gästparkering och allmänna transporter?
Vilka ”ouppklarade surdegar” ligger och jäser vad avser markregleringar och
markupplåtelser som behöver finna sin lösning i ett samlat grepp under planläggningen för att förstärka ”vikänslan” i samhället?
Det samlade resultatet av samrådet blir riktlinjer för de detaljplaner, där den del som
planbeskedet utgör är en del, som kommer att behövas för att modernisera de
styrmedel där framtida markanvändning som erfordras för att ge Edshultshall en
social, ekonomisk och ekologisk bärkraftig utveckling.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområdet Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 2015-05-19
Kartbilaga, daterad 2015-05-19
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upprätta ett enkelt program för hela Edshultshall för att beskriva samhällets
utvecklingspotential och skapa förutsättningar för en hållbar och helhetsmässig
lämplig utveckling av samhället, och
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att i ett öppet samrådsförfarande ge möjlighet för allmänheten att komma med idéer
och synpunkter på den framtida mark- och vattenanvändningen, och
att resultatet av programarbetet får utgöra riktlinjer och etappindelning för den därpå
följande detaljplaneringen, och
att finansieringen av programmet bekostas av den sökande av detaljplanen för
Edshultshall 1:9 och kommunen för sina ägda fastigheter, samt
att arbetet med planprogrammet ej får påbörjas förrän utskottet för samhällsutveckling fattat beslut om prioriteringsordning av detaljplanerna i kommunen.
__________
Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upprätta ett enkelt program för hela Edshultshall för att beskriva samhällets
utvecklingspotential och skapa förutsättningar för en hållbar och helhetsmässig
lämplig utveckling av samhället, och
att i ett öppet samrådsförfarande ge möjlighet för allmänheten att komma med idéer
och synpunkter på den framtida mark- och vattenanvändningen, och
att resultatet av programarbetet får utgöra riktlinjer och etappindelning för den därpå
följande detaljplaneringen, och
att finansieringen av programmet bekostas av den sökande av detaljplanen för
Edshultshall 1:9 och kommunen för sina ägda fastigheter, samt
att arbetet med planprogrammet ej får påbörjas förrän utskottet för samhällsutveckling fattat beslut om prioriteringsordning av detaljplanerna i kommunen.
_________
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§ 193
Åtgärdsplan för 2015 och framåt för individ- och familjeomsorgens kostnader
ska ligga i nivå med budget
2014 genererade Individ- och familjeomsorgen ett större ekonomiskt underskott,
-17,1 Mkr. Kommunstyrelsen har uppmanat verksamheten att ta fram en åtgärdsplan
för att komma till rätta med kostnaderna i verksamheten
Under 2014 var ovanligt många barn och unga placerade, flera enligt LVU. Påfallande
många mödrar med barn var också placerade under året (5 mödrar och 10 barn).
Verksamheten bedömer att det är rimligt att tänka sig att kostnaderna för placeringar
av barn och unga kommer att ligga på en högre nivå än vad de tidigare gjort på grund
av ökad psykosocial ohälsa och ökat missbruk i samhället. Antagandet är att genom de
många placeringar som gjordes under 2014 kan en del av behovet vara tillgodosett för
den närmaste tiden.
Individ- och familjeomsorgen tog över ansvaret för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta våren 2014. Redan inledningsvis var tre placeringar ofinansierade och ytterligare placeringar tillkom under året. Kostnaderna vid köpt vård varierar mycket, från
1900 kr till 5500 kr per dygn på de befintliga placeringar vi har idag, beroende av
vilket stödbehov personen har.
Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har ökat. Under föregående år ökade
kostnaderna, trots att antalet hushåll var det samma som 2013. Detta tyder på att
egenförsörjningen minskat, sannolikt en konsekvens av att flera blivit utförsäkrade
från A-kassan och Försäkringskassan. Inledningsvis under 2015 har antalet hushåll
som är bidragsberoende ökat.
Översynen av försörjningsstödstagarna och utökat samarbete kan ske under hösten.
Effekter av möjligt minskat bidragsberoende kan visa sig under 2016.
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen redogjorde för verksamhetsområdets ekonomiska situation och återgav särskilt tre områden där underskottet är
stort och gav också en nuläge- och framtidsanalys. Det diskuterades eventuellt
utvecklingsområde och tänkbara lösningar på den ekonomiska situationen.
När det gäller ekonomiskt bistånd är det en negativ trend, att fler hushåll hamnar
utanför samhällets socialförsäkringssystem. I april 2015 så hade 15 fler hushåll i
Orust kommun ansökt om försörjningsstöd än tidigare och trenden är inte unik för
vår kommun. Finsam är ett finansiellt samordningsförbund där olika aktörer betalar
in pengar för att ingå, Orust kommun ingår i samordningsförbundet Väst.
Kommunen kan använda sig av Finsams kartläggning för att se vilka människor som
hamnar utanför samhällets skyddsnät, att använda Finsam på rätt sätt genom goda
åtgärder kan ge ekonomin en positiv trend.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2015-06-24

Boende stöd för funktionellt nedsatta människor – det behöver startas upp en verksamhet för denna grupp av människor och på sikt behövs också ett boende. Inom
detta område behöver man hitta samordningsfunktioner kommuner emellan.
Placering av barn och unga – Orust kommun arbetar aktivt med andra kommuner
för att få igång ett samarbete och samverkan för att hitta gemensamma kommunövergripande lösningar för placering av barn och unga. Inom insatssidan så vill
socialsekreterarna gärna arbeta med hemmaplanslösningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 2015-05-28
Utskottet för omsorg beslutade 2015-06-09, § 59, att överlämna Förvaltningens
skrivelse till Kommunstyrelsen som förslag till åtgärder inom Individ- och
familjeomsorgen enligt Kommunstyrelsens beslut 2014-09-25 § 245, samt
att ge Förvaltningsområdeschefen för omsorg i uppdrag att vidta nödvändiga
åtgärder för att verksamhetens årsresultat ska hamna i nivå med det budgeterade
resultatet för 2015.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområdets skrivelse till Kommunstyrelsen som förslag till
åtgärder inom Individ- och familjeomsorgen enligt Kommunstyrelsens beslut 201409-25 § 245, samt
att godkänna att Förvaltningsområdeschefen för omsorg får i uppdrag att vidta
nödvändiga åtgärder för att verksamhetens årsresultat ska hamna i nivå med det
budgeterade resultatet för 2015.
__________
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§ 194
Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2015
Enligt lag (2006:544) om Kommuners och Landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att ta fram en
risk- och sårbarhetsanalys omfattande hela det geografiska områdesansvaret. Riskoch sårbarhetsanalysen ska redovisas till Länsstyrelsen senast 2015-10-31.
Kommunfullmäktige fastställde 2011-09-29 en för mandatperioden 2011-2014
gällande Övergripande risk- och sårbarhetsanalys.
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är primärt att den ska utgöra en grund för
krisberedskapsarbetet och räddningstjänsten i kommunen. Risk- och sårbarhetsanalysen ska också utgöra en grund för kommunens riskhantering och är avsedd att
ge berörda parter inom Orusts geografiska område och aktörer inom länet en
förståelse för vad som är skyddsvärt samt vilka hot och risker som identifierats i
kommunens geografiska område. Analysen ska också ge en bild av vilken förmåga
som finns för att förebygga och hantera olika typer av samhällsstörningar.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för mer ingående detaljerade
verksamhetsvisa risk- och sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser, vilka i sin tur
ska leda till verksamhetsanpassade beredskaps- och/eller åtgärdsplaner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-05-26
Risk- och sårbarhetsanalys daterad 2015-05-26
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Orust kommuns Risk- och sårbarhetsanalys 2015 daterad 2015-05-26,
samt
att upphäva fastställd Övergripande risk- och sårbarhetsanalys enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-12-30, § 42.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Orust kommuns Risk- och sårbarhetsanalys 2015 daterad 2015-05-26,
samt
att upphäva fastställd Övergripande risk- och sårbarhetsanalys enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-12-30, § 42.
__________
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§ 195
Revision av Orust ledning och styrning
Kommunchefen ger information om det upprättade förslaget till svar på synpunkter
avseende revisionens observationer, daterat 2015-06-05.
Ingrid Cassel (M) och Kristina Svensson (MP) föreslår redaktionell förändring av
texten i skrivelsen:
Sid 2: meningen ”Arbetssättet präglas inte längre av samma ”låt-gå-anda” och
kortsiktiga tänk, som tidigare förekom både bland chefer och politiker” till att istället
lyda ”Arbetet präglas idag av ett långsiktigt tänk bland chefer och politiker”.
Ingrid Cassel (M) föreslår redaktionell förändring av texten i skrivelsen:
Sid 3: meningen ”Förutom detta så har Omsorg infört ett kvalitetssystem och Lärande
arbetar också efter nationella riktlinjer” till att istället lyda ”Förutom detta så har
Omsorg infört ett lagstadgat kvalitetssystem och Lärande arbetar också utifrån
lagstadgade riktlinjer”.
Arbetsutskottet beslutade 2015-06-10, § 67, att, enligt Ingrid Cassels och Kristina
Svenssons förslag, göra de redaktionella förändringarna i texten och svaret till
revisionen avseende deras observationer.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt svar till Revisorerna överlämna upprättad tjänsteskrivelse från
Kommunstyrelseförvaltningen daterad 2015-06-05.
__________
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§ 196
Inrättande av Bilvårdsgrupp, ett nytt arbetslag under Arbetsmarknadsenheten
Utskottet för omsorg behandlade 2015-03-10 § 25 ärendet om att inrätta en bilvårdsgrupp. Utskottet ville få svar på ett antal frågor innan ärendet lyftes vidare till
kommunstyrelsen. Frågorna handlade om miljöaspekt i tvätthallarna, projektets
målgrupp, beskrivning av projektets mervärde och en önskan om en utförligare
kostnadsredovisning.
Frågan om bilvårdsgrupp berör alla verksamheter och hela kommunens fordonspark. Ärendet lyfts därför till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tjänsteskrivelsen har
bland annat kompletterats med svar på de frågor som utskottet för omsorg ställde.
Frågan om att skjuta till finansiering av projektet har dock lyfts bort. Det finns en
bedömning från verksamheterna att finansiering ryms inom befintlig ram och
kommer att finansieras genom en mer kostnadseffektivare fordonshantering och
socioekonomiska vinster.
Arbetsmarknadspolitiken är i grunden en statlig angelägenhet. Vad kommunen kan,
bör, vill och får göra inom detta område styrs av lagar och av politiska beslut och
viljeinriktningar. Kommunallagen ger kommunerna ett stort utrymme att bestämma
vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens och
ambitionsnivå. Kommunen har genom Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475)
möjlighet att agera för att förhindra arbetslöshet. Det ska i kommunen finnas en
arbetslöshetsnämnd. I Orust kommun har kommunstyrelsen detta ansvar och
arbetsmarknadsfrågorna hanteras av Arbetsmarknadsenheten. Kommunstyrelsens
roll är att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet och att minska
negativa konsekvenser av denna.
En av regeringens mest prioriterade uppgifter är att komma till rätta med den höga
ungdomsarbetslösheten. Målet är att Sverige ska ha lägst ungdomsarbetslöshet i EU
år 2020 och att ingen ung ska vara arbetslös mer än 90 dagar. En förutsättning för att
målet ska nås är en mer strukturerad och långsiktigt hållbar samverkan mellan
kommunerna och Arbetsförmedlingen, vilket gynnar de arbetslösa ungdomarna.
Orust kommun kommer med anledning av ovanstående att teckna en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 med plan för 2016 och 2017 riktat
uppdrag till nämnderna. Ett uppdrag handlar om att samordna kommunens bilpark
på ett effektivt sätt. Som ett led i det arbetet tecknade kommunen avtal med
Miljöbilscentralen i Sverige AB under 2014 om fordonsadministration och telematik.
Det innebär bland annat att bilarna utrustas med alkolås, digital körjournal och
föraridentifikation. Syftet med telematiken är att förebygga skador, optimera
färdvägar och utnyttja fordonen optimalt. Större delen av kommunens fordon (cirka
100 stycken) kommer succesivt att bytas ut och ingå i avtalet.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde omsorg, daterad 2015-05-25
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att en Bilvårdsgrupp inrättas under Arbetsmarknadsenhetens verksamhet och bedrivs
som projekt under tiden 2015-10-01--2016-12-31, samt
att projektet utvärderas efter ett år; i juni 2016.
__________
Bertil Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och förtydligar att projektet
omfattar kommunens bilar och inte innebär konkurrens för andra aktörer kring
bilvård.
Kommunstyrelsen beslutar
att en Bilvårdsgrupp inrättas under Arbetsmarknadsenhetens verksamhet och bedrivs
som projekt under tiden 2015-10-01--2016-12-31, samt
att projektet utvärderas efter ett år; i juni 2016.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 197
Inrättande av ny befattning Samhällsstrateg för Förvaltningsområde
Samhällsutveckling
Förvaltningsområde samhällsutveckling har utifrån kommunstyrelsens reglemente
ett mycket brett ansvarsområde med både mjuka och hårda frågor rörande samhällsutveckling. Såväl strategiskt som operativt arbete sker oftast i samverkan med andra
inom eller utom kommunorganisationen. En stor del av arbetet sker i projektform eller
fortlöpande processer.
Förvaltningsområdeschefen lyfte inför 2015 års budgetprocess behovet av en sammanhållande strategiskt tjänst för att koordinera större uppdrag inom samhällsutvecklingen.
Ett av områdena är det uppdrag som Samhällsutveckling har att arbeta fram kommunens
övergripande energiplan. Ett annat är att koordinera och planera arbetet utifrån det
politiska inriktningsbeslut som är fattat om att göra Orust energi- och klimatneutralt till
2020.
Uppdragslistan inför år 2016 har utökats ytterligare. Där finns uppdrag om att söka
extern finansiering för EU-projekt och flertalet utredningar. Därutöver finns behov
av processledning i olika forum utöver redan fattade, men ej verkställda beslut, som t
ex framtagande av sjöbodspolicy.
I budget 2015 tillsköts 250 tkr för ändamålet att arbeta med energi- och miljöfrågorna.
Inför budget 2016 har Samhällsutveckling enligt beslut i kommunstyrelsen 2015-05-27
erhållit oförändrad budgetram. Tjänsten finansieras genom omfördelning från
konsultkostnader.
Förhandling i ärendet har skett i Förvaltningsområde Samhällsutvecklings samverkansgrupp 2015-06-11.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsområde Samhällsutveckling, daterad 201505-29
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att inrätta en befattning som Samhällsstrateg, heltid 100%, inom Förvaltningsområde
Samhällsutveckling, samt
att finansiering sker inom Förvaltningsområde Samhällsutvecklings ram.
__________
Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Veronica Almroth (FP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut i avvaktan på
resultatet av den pågående utredning som genomförs av kommunchef.
Anders Arnell (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Tre förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en befattning som Samhällsstrateg, heltid 100%, inom Förvaltningsområde
Samhällsutveckling, samt
att finansiering sker inom Förvaltningsområde Samhällsutvecklings ram.
Folkpartiet via Veronica Almroth och Moderaterna via Anders Arnell reserverar sig
mot beslutet till förmån för egna förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 198
Uppdrag om att utreda ett införande av dubbel karenstid för nötkött i
kommande upphandlingar
På kommunstyrelsen sammanträde 2015-03-25 lade majoriteten ett förslag på att
utreda möjligheten för kommunen att inför dubbel karenstid på nötkött i kommande
upphandlingar. Detta för att förhindra missbruk av antibiotikaanvändning, bibehålla
hög standard på svensk djurhållning och på sikt motverka utvecklingen av
antibiotikaresistenta bakteriestammar.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 § 95 att uppdra åt kommunchefen att utreda
ett införande av dubbel karenstid för nötkött i kommande upphandlingar, enligt
skrivelse daterad 2015-03-23. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan enligt
skrivelse daterad 2015-04-30.
Beslutsunderlag
Skrivelse från den politiska majoriteten, daterad 2015-03-23
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-05-28
__________
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-05-28, anse uppdraget att utreda
ett införande av dubbel karenstid för nötkött i kommande upphandlingar slutfört.
__________
Inga Göransson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2015-05-28, anse uppdraget att utreda
ett införande av dubbel karenstid för nötkött i kommande upphandlingar slutfört.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 199
Ändring i Framtidsgruppens reglemente
Framtidsgruppen beslutade 2015-05-11, § 4, att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ändra Framtidsgruppens reglemente enligt följande:
• Ny lydelse, andra stycket i § 2
Framtidsgruppens arbete är en del av kommunens långsiktiga och övergripande
omvärldsbevakning. Framtidsgruppen har ansvar för framtagande av visioner
som underlag för den långsiktiga planeringen inom lärande, omsorg och
samhällsutveckling, liksom inom miljöområdet”.
• Andra stycket i § 9 utgår.
• Sista meningen om inkallande av ersättare i § 10 utgår.
Syftet med ändringen i § 2 är att klargöra att Framtidsgruppen inte är ensam i ansvaret
att omvärldsbevaka. Övriga ändringar gör en bättre harmonisering med andra
principer och styrdokument.
Beslutsunderlag
Framtidsgruppens protokoll av 2015-05-11, § 4
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra Framtidsgruppens reglemente enligt följande:
• Ny lydelse, andra stycket i § 2
Framtidsgruppens arbete är en del av kommunens långsiktiga och övergripande
omvärldsbevakning. Framtidsgruppen har ansvar för framtagande av visioner
som underlag för den långsiktiga planeringen inom lärande, omsorg och
samhällsutveckling, liksom inom miljöområdet”.
• Andra stycket i § 9 utgår.
• Sista meningen om inkallande av ersättare i § 10 utgår.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ändra Framtidsgruppens reglemente enligt följande:
• Ny lydelse, andra stycket i § 2
Framtidsgruppens arbete är en del av kommunens långsiktiga och övergripande
omvärldsbevakning. Framtidsgruppen har ansvar för framtagande av visioner
som underlag för den långsiktiga planeringen inom lärande, omsorg och
samhällsutveckling, liksom inom miljöområdet”.
• Andra stycket i § 9 utgår.
• Sista meningen om inkallande av ersättare i § 10 utgår.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 200
Planprogram för fastigheten Svanesund 2:2, f.d. Prästtorp 1:1
Ordförande lyfter önskemål om att upprätta planprogram för fastigheten Svanesund
2:2, f.d. Prästtorp.
Det aktuella området på ca 34 hektar, köptes av markstrategiska skäl av kommunen
2003. Området ligger i direkt anslutning till Svanesunds tätort och till största delen
inom samhällsområdet utpekat i översiktsplan. Genom området löper också ett, i
översiktsplanen utpekat, vägreservat – för att möjliggöra en ny väglänk till den
framtida Orustbron.
Områdets läge i direkt anslutning till Svanesunds tätort, vid en knutpunkt för befintlig och kommande väginfrastruktur, bedöms ha god potential för etablering av både
verksamheter och boende. Områdets förutsättningar för kommande detaljplaneläggning samt mål och utgångspunkter för områdets utveckling föreslås utredas,
beskrivas och redovisas i ett planprogram.
Beslutsunderlag
Karta över planprogram för fastigheten Svanesund 2:2, f.d Prästtorp
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upprätta planprogram för fastigheten Svanesund 2:2, f.d. Prästtorp 1:1.
__________
Kerstin Gadde (S) föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning utifrån syfte
och behov av att upprätta ett planprogram för fastigheten Svanesund 2:2, f.d
Prästtorp 1:1.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Gaddes förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för ny beredning utifrån syfte och behov av att upprätta ett
planprogram för fastigheten Svanesund 2:2, f.d Prästtorp 1:1.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 201
Information/rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå
utan i form av mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Nedan följer information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar
gällande kränkande behandling för perioden 2015-05-05--06-01. Under denna period
har det inkommit en utredning och rapport.
En översyn av både rutin och blankett pågår, eftersom det finns en otydlighet kring
de anmälningar som lämnas in.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndigheters beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga information och redovisning av inkommen rapport och utredning gällande
kränkande behandling för perioden 2015-05-05--06-01 för Förvaltningsområde
Lärande till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 202
Information från Fyrbodals kommunalförbund
Information om aktuella frågor från Fyrbodals kommunalförbund. Informationen
rörde bland annat att omställningskontoret blir kvar i Trollhättan, Fyrbodals
kommunalförbunds framtid och ett eventuellt behov av utökat ekonomiskt bidrag
för kommunens medlemskap samt om remissen ”Trygg och effektiv utskrivning”.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 203
Anmälan av inkomna skrivelser
Internt
Miljö- och byggnadsförvaltningens ekonomirapport, uppföljning och prognos per
april 2015.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2015-05-21, § 106, ”Beslut om försiktighetsmått
för Varekils avloppsreningsverk, Varekil 1:112.
Externt
”Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar”
Pressmeddelande av 2015-04-29
Ekonomirapport ”Om kommunernas och landstingens ekonomi – april 2015”
Sveriges Kommuner och Landsting
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 204
Redovisning av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
KSAU 2015-06-10
KSUS 2015-06-03
KSUO 2015-06-09
KSUL 2015-06-08
Ekonomi
Enligt förteckning 2015-06-16
Arrende/Avtal
Enligt förteckning 2015-06-16
Skolskjuts/Busskort
Enligt förteckning 2015-06-16
Parkeringstillstånd
Enligt förteckning 2015-06-16
Serveringstillstånd
Enligt förteckning 2015-06-16
Alkoholtillstånd
Enligt förteckning 2015-06-16
Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin
KS/2015:83 (KS Del/2015/31).
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 205
Utskottet för omsorg - Personärende 2015 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll 2015-06-24 § 10. Ärendet var inte verkställt inom regeln för 3 månader, men blev verkställt enligt beslut den 17 juni 2015.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 206
Redovisning av beslut fattade med stöd av delegeringsordningen antagen av
kommunstyrelsen 2014-01-30 § 26 - Sekretess
Delegeringsbeslut inom Förvaltningsområde omsorg – sekretess avseende april och
maj månader, redovisades på sammanträdet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av Förvaltningsområde omsorgs delegeringsbeslut som
förtecknats i särskilt protokoll från sammanträde 2015-06-24 § 11.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 207
Ordföranden informerar
Ordföranden tackar övriga politiska representanter för samarbetet under första
halvåret 2015 och önskar alla en trevlig sommar.
Information ges om att ett ärende kring arbetsmiljö kommer att behandlas vid nästkommande ordinarie sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
__________

