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2016-04-27
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen/Bårholmen,
Onsdag den 27 april 2016, kl. 08:15-12.00, 13.00-14.55

Beslutande

Kerstin Gadde (S), ordföranden
Inga Göransson (C), 1:e vice ordföranden
Hans Pettersson (M), 2:e vice ordföranden
Alexander Hutter (S)
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Christer Hellekant (MP)
Lena Jansson (V)
Anders Arnell (M), ej § 84-85
Ulf Sjölinder (L)
Veronica Almroth (L), från kl. 08.55, ej § 72
Michael Relfsson (FO)
Fredrik Stengafvel (SD), tjänstgörande ersättare
Jan Gustavsson (L), tjänstgörande ersättare, § 72
Mats Överfjord (M), tjänstgörande ersättare § 84-85

Övriga deltagande

Sid.2

Utses att justera

Hans Pettersson

Justeringens
plats och tid

Medborgarservice 2016-05-02, kl.11.00

Sekreterare

……………………………………..
Göran Gynnemo

Ordförande

……………………………………..
Kerstin Gadde

Justerare
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Hans Pettersson
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Övriga deltagare:
Ersättare:
Elsie-Marie Östling (S)
Eva Skoglund (S), till 14.00
Sirko Witte (S), till 13.30
Lars Larsson (C)
Ulla Kedbäck (MP)
Kristina Svensson (MP)
Bengt Olsson (OP)
Anders Tenghede (V), kom kl.10.00
Lisbeth Arff (M)
Mats Överfjord (M)
Jan Gustavsson (L)
Kajsa-Karin Andersson (KD), till kl.11.00
Tjänstemän:
Jan Eriksson, kommunchef
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling, § 74, 78
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande, § 74, 86, 89
Marcus Larsson, projektledare, § 74
Rickard Karlsson, chef plan, mark & exploatering, § 78
Emma Carlsson, ekonom, § 78
Staffan Welander, ekonomichef, § 86
Arne Hultgren, miljöchef, § 88
Pia Hansson, administratör skolskjuts, § 89
Göran Gynnemo, kommunsekreterare
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§ 72
Fastställande av ärendelista
Följande ändringar i ärendelistan föreslås:
-

Godkännande av arbetsutskottets beslut om begränsning av öppen del på
kommunstyrelsens sammanträde föreslås som ny första punkt.

-

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016 samt redovisning av
kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag 2015 föreslås som ny punkt
att behandlas efter redovisning av obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ärendelistan med ovannämnda ändringar.
_____
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KS/2016:690
§ 73
Godkännande av beslut om begränsning av öppen del på kommunstyrelsens
sammanträden
Kommunstyrelsens möten är idag öppna för allmänheten, med undantag för vissa
sekretessärenden. Kommunstyrelsen diskuterade frågan 2016-03-30 och uppdrog till
presidiet att ta fram förslag om att informationspunkten ”Förvaltningens
information” ska ske inför stängda dörrar, då det kan uppstå behov av att kunna
diskutera vissa informella frågor om ärenden under utredning eller verksamhetsfrågor
av mer känslig karaktär.
Presidiet har presenterat förslaget på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13, §
62, och arbetsutskottet beslutade att ärendepunkten ”Förvaltningens information”
inte ska ingå i den öppna delen av kommunstyrelsens sammanträden. Detta innebär
att kommunstyrelsens öppna sammanträdesdel börjar kl.10.00. Kommunfullmäktiges
presidium ska ha närvarorätt.
Idag tar kommunstyrelsen upp ärendet för fastställande och godkännande.
Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Fredrik Stengafvel (SD) att
kommunstyrelsen bibehåller punkten förvaltningens information som öppen för
allmänheten.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Fredrik Stengafvels förslag mot
varandra och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendepunkten ”Förvaltningens information” inte ska ingå i den öppna delen av
kommunstyrelsens sammanträden.
Detta innebär att kommunstyrelsens öppna sammanträdesdel börjar kl.10.00.
Kommunfullmäktiges presidium ska ha närvarorätt.
Reservation
Fredrik Stengafvel (SD), Ulf Sjölinder (L) och Jan Gustavsson (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Stengafvels förslag.
_____

Beslutet lämnas till:
KS presidium
KF presidium
Revisorerna
KC
Förvaltningsområdeschefer
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KS/2016:83
§ 74
Förvaltningens information
Information om projekt Henån skola
Tidplan och budget håller. Idag är det inflyttning i Hus 2, där besiktningen är
genomförd och godkänd med mycket få anmärkningar.
Kontroll av inomhusmiljön ska ske första veckan i augusti, med uppföljning och
informationsmöte före skolstart. Samtliga undertak är nedplockade och rengjorda.
Diskussion om p-platsfrågan. Bedömningen är att de totalt 125 p-platserna ska räcka.
Förvaltningsområde omsorg
Ny förvaltningsområdeschef för omsorgen, Lisbeth Tilly, är rekryterad och har börjat
på deltid.
Rekrytering av verksamhetschefer för både vård och omsorg och Vård och stöd
pågår. Det finns även vakanser som enhetschefer som ska rekryteras.
Planeringen av nytt LSS-boende i Orustbostäders lokaler i Svanesund fortgår.
Ombyggnation ska ske och inflyttningen beräknas till halvårsskiftet 2017.
När det gäller mottagandet av ensamkommande barn så är läget ganska lugnt just nu.
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ett nytt inriktningsdokument ”Energi- och klimatplan” är under utarbetande. Det
ska vara vägledande för alla verksamheter. Ett intressentmöte hålls den 4 maj.
Dokumentet beräknas klart i höst.
Ett utkast för Riktlinjer för sjöbodar m.m. är klart och ska tas upp i den utsedda
styrgruppen.
Projektet Hellevik, där sker löpande kontakter med huvudexploatören NCC. Det
finns intressenter som vill utveckla området.
Yttrande till Trafikverket om vägplan för väg 160 är inlämnat.
Information om uppdragen rörande servitutslösningar och fastighetsförsäljningar.
Den 18 maj ska ett styrgruppsmöte ske i frågan om fastighetsförsäljningar.
Förvaltningsområde lärande
SKL har 26 april presenterat resultatet av öppna jämförelser (kvalitetsmätning).
Orust kommun har förbättrat sin placering från förra året, från 197:e till 111:e plats
av landets 290 kommuner (gäller det sammanvägda resultatet).
Föreningen Tegneby framtid har lämnat över ett utkast till avsiktsförklaring när det
gäller övertag av Tvets skolområde. Lokalstrategigruppen ska behandla frågan om
hur kommunen ska arbeta vidare med ärendet.
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Kommunchefens stab
Om handlingsplan för näringslivsutveckling som föreslås ”läggas på is” i avvaktan på
att budgetarbetet för 2017 har kommit längre i sin process.
Nya Orustskyltar, med text att kommunen är en del av Södra Bohuslän, är klara och
ska placeras ut.
Kort information om regionfrågan, vilken ska avgöras 2019. Ett delbetänkande ska
komma i juni.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
_____
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KS/2015:1999, KS/2015:2081
§ 75
Ändring av budgetprocessen för 2017 med plan för 2018-2019
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige fastställa
flerårsplan, budget och skattesats i juni. Kommunstyrelsen beslöt 2016-01-27, § 8, att
godkänna årsplanen för 2016, och att uppmana nämnder och utskott att följa
årsplanen. Planen innebär att kommunfullmäktige beslutar om budget och plan 20172019 den 9 juni 2016, att kommunstyrelsen beslutar om sitt budgetförslag den 25 maj
och att budgetförslaget behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 maj.
Då det har visat sig innebära svårigheter att hinna med denna tidplan föreslås att ett
undantag görs från ekonomistyrningsprinciperna och att kommunfullmäktige
beslutar om budget och plan den 11 augusti, kommunstyrelsen den 29 juni och
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-06
Arbetsutskottet 2016-04-13, § 52
_____
I kommunstyrelsen föreslår Bertil Olsson (S) och Christer Hellekant (MP) att
arbetsutskottets förslag bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tidplanen för budgetprocessen 2017, med plan för 2018-2019, ändras så att
kommunfullmäktige beslutar om budget och plan den 11 augusti, kommunstyrelsen
den 29 juni och kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni.
Anteckning
Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) noterar att beslutet endast gäller
budgetprocessen i år (beslut om budget 2017). Beslutet ändrar inte Årshjulet.
_____
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KS/2016:579
§ 76
Förklaring över revisionsberättelse
Kommunens revisorer har i revisionsberättelse för år 2015 riktat anmärkning mot
kommunstyrelsen med motiveringen att kommunstyrelsen brustit i sitt ansvar
beträffande uppsiktsplikt, ledning, styrning och uppföljning av verksamheten.
Ett förslag till förklaring, daterat 2016-04-19, till kommunfullmäktige är framtaget
och ska behandlas av kommunstyrelsen.
I kommunstyrelsen föreslår Kerstin Gadde (S), Anders Arnell (M), Inga Göransson
(C), Christer Hellekant (MP), Michael Relfsson (FO), och Lena Jansson (V) att
föreliggande förslag till förklaring till kommunfullmäktige bifalls.
Veronica Almroth (L), med instämmande av Fredrik Stengafvel (SD), föreslår att
föreliggande förslag till förklaring bifalls, med undantag av texten, sista meningen,
”att förslaget rörande balanskravsresultatet kan inrymmas i lagtexten om synnerliga
skäl”. Denna textdel föreslås utgå.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller
föreliggande förslag utan någon ändring.
Kommunstyrelsen beslutar
att som förklaring rörande kommunrevisionens granskningsrapport överlämna
föreliggande skrivelse 2016-04-19 till Kommunfullmäktige.
Reservation
Veronica Almroth (L) och Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet.
_____
Beslutet lämnas till:
Kommunfullmäktige
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KS/2016:565
§ 77
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2015 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Stiftelsen Orustbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar
bostäder och verksamhetslokaler. Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn. Totalt
förvaltar stiftelsen 149 bostadsbyggnader med en sammanlagd yta om 53 000 kvm.
Fastigheternas bokförda värde är 441 Mkr. Stiftelsens styrelse består av
förtroendevalda vilka utses av kommunfullmäktige i Orust kommun.
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2015-0101--2015-12-31 som lämnats in till kommunen. Med handlingarna följer även
revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-23
Stiftelsen Orustbostäders Årsredovisning för 2015
_____
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2015, samt
att bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2015
_____
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KS/2016:466
§ 78
Antagande av totalram och igångsättningsbeslut för exploatering och
investering av utbyggnad av kommunalt VA samt höjning av väg i
Kungsviken
Kungsviken har under många år haft en ansträngd VA-situation. Allmän vatten- och
avloppsanläggning saknas i området. Vid inventering har konstaterats att minst 2/3
av de befintliga fastigheterna har undermåliga avloppsanläggningar, många fastigheter
har också problem med vattenförsörjningen. Kommunen har förelagt många
fastighetsägare att ordna avlopp, men avvaktat för att kommunalt VA skall byggas ut.
Den bristfälliga VA- situationen har inneburit ett i det närmaste totalt
byggnadsförbud de senaste 35 - 40 åren.
Den nu anlagda överföringsledningen för spillvatten mellan Henån och Ellös innebär
att Kungsviken nu skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Detta ger samtidigt nya förutsättningar för en utveckling av samhället.
Detaljplanen för Kungsviken vann laga kraft 2014-07-15 och dess primära syfte är:
- att skapa förutsättningar för en VA-sanering av samhället
- att skapa utvecklingsförutsättningar för bostäder och verksamhet i samhället
- att ge ett bra stöd för att skydda samhällets kulturhistoriska värden
All mark inom detaljplanen är privatägd. Kommunen kommer att bygga ut VAanläggningen för befintlig bebyggelse fram till respektive privat exploateringsområde.
Inom exploaterings-områdena skall markägarna själva bygga och bekosta VAanläggningar, vägar, gångvägar, belysning etc. Exploatörernas åtaganden regleras i
exploateringsavtal som tecknats med varje berörd markägare. Förutom vägar m.m.
inom respektive utbyggnadsområde skall exploatörerna även utföra erforderliga
förbättringar/nybyggnader av vägar fram till respektive exploateringsområde samt
förbättringar av Brattåsvägen.
Till kommunens exploateringskostnader hör utöver kostnader för framtagande av
detaljplanen (5,57 mkr) även kostnader för lantmäteriförrättningar, projektering,
geoteknik, byggledning etc. (1,87 mkr). Anläggandet av central infrastruktur i
samhället såsom GC-väg och gångbro för 1,4 mkr utförs av kommunen men betalas
av exploatörerna. Även en investering i form av höjning av ca 100 m väg längs havet
till västra delen av Kungsviken för 2 mkr är nödvändig.
Förvaltningen har överlämnat en tjänsteskrivelse 2016-03-08 med redovisning av
ärendet och beslutsförslag avseende antagande av totalram och igångsättningsbeslut
för exploatering och investering av utbyggnad av kommunalt VA samt höjning av
väg i Kungsviken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-08
Investeringsblankett – Medfinansiering väghöjning i Kungsviken, daterad
2016-03-21
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Intäkts- och kostnadskalkyl – Medfinansiering väghöjning i Kungsviken, daterad
2016-03-07
Investeringsblankett - Utbyggnad av VA i Kungsviken, daterad 2016-03-21
Intäkts- och kostnadskalkyl – Utbyggnad kommunalt VA i Kungsviken, daterad
2016-03-14
Utskottet för samhällsutveckling 2016-04-06, § 52
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten godkänna totala kostnader för genomförd planläggning
och kommunens genomförandedel av planen samt igångsättningsbeslut för området
Kungsviken om -8,8 miljoner kronor, och
att godkänna ett underskott om -4,6 miljoner kronor i samband med avslutande av
exploateringsprojekt år 2017, vilket beaktas i budgetarbetet för 2017, samt att
resterande plan- och exploateringsavgifter om 2,3 mkr debiteras under perioden
2018-2022, och
att godkänna totalram och igångsättningsbeslut för investeringsprojekt – VAutbyggnad Kungsviken – med total projektbudget på -30,3 miljoner kronor
(upparbetat år 2015 med -3,0 miljoner kronor, fördelat år 2016 med -19,5 miljoner
kronor och fördelat år 2017-2022 med -7,8 miljoner kronor) inom beslutad
investeringsram, och
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med VA-investeringen
finansieras av affärsdrivande verksamhet Vatten och avlopp, och
att godkänna totalram och igångsättningsbeslut för investeringsprojekt – Höjning av
väg i Kungsviken – med total projektbudget på -2 miljoner kronor (fördelat på år
2016 med -1,3 miljoner kronor och år 2017 – 0,7 miljoner kronor) inom beslutad
investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investering – Höjning av
väg i Kungsviken – kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet
samhällsutveckling.
_____
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KS/2016:374
§ 79
Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust kommun 2016
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Orust kommun har regler för partistöd fastställts i kommunfullmäktige 2014-06-12
§92. Vid inlämningstidens utgång 2016-04-01 hade sju av tio partier lämnat in
redovisningar. Påminnelser har skickats ut till samtliga partier.
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade
redovisningar från partierna och dels räknat fram partistödet för år 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-11
Partiernas inlämnade redovisningar
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta om utbetalning av kommunalt partistöd 2016 enligt följande:
Parti

Mandat Mandatstöd

Partistöd

Summa

Socialdemokraterna

10

79740

8173

87913,35

Moderaterna

7

55818

8173

63991,35

Centerpartiet

5

39870

8173

48043,35

Folkpartiet

5

39870

8173

48043,35

Vänsterpartiet

2

15948

8173

24121,35

Folkviljan Orust

2

15948

8173

24121,35

Kristdemokraterna

1

7974

8173

16147,35

Miljöpartiet

4

31896

8173

40069,35

Sverigedemokraterna

4

31896

8173

40069,35

Orustpartiet

1

7974

8173

16147,35

41

326934

81733,5

408667,5

Summa
_____
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KS/2016:203

§ 80
Svar på motion angående utökning av förskoleplatser i Svanesund
Veronica Almroth (L), Hans Pettersson (M) och Kajas-Karin Andersson (KD)
föreslår i en motion, daterad 2016-01-28, kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ta fram fler förskoleplatser i Svanesund.
Motionärerna anför som bakgrund att Svanesund är ett expanderande samhälle med
många nya tomter på gång. Under hösten kunde vi se att förskolorna i Svanesund
skulle vara fulla redan vid årsskiftet och att man skulle tvingas hänvisa föräldrar och
barn till förskolor på annan ort i kommunen. Att snabbt få tillgång till förskoleplats
inom rimligt närområde är en mycket viktig faktor för såväl inflyttning som service
för invånare.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning och förvaltningen har
upprättat ett yttrande med förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Motionen 2016-01-28
Tjänsteskrivelse 2016-02-24
Utskottet för lärande 2016-03-14, § 22
Arbetsutskottet 2016-04-13, § 51
_____

I kommunstyrelsen föreslår Alexander Hutter (S), med instämmande av Christer
Hellekant (MP), att arbetsutskottets förslag ska bifallas.
Veronica Almroth (L) föreslår att motionens förslag ska bifallas med hänvisning till
ärende om utökning av förskoleavdelning i Svanesund som behandlas av
kommunstyrelsen idag.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att Alexander Hutter m.fl. förslag
bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att noggrant följa behovet av platser
inom förskolan och återkomma med förslag till utökningar om det uppstår tydlig
brist på platser inom olika kommundelar.
att därmed anse motionen vara besvarad.
Reservation
Veronica Almroth (L), Ulf Sjölinder (L), Hans Pettersson (M) och Anders Arnell (M)
reserverar sig mot beslutet.
_____
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KS/2015:2055
§ 81
Svar på motion om bildande av kommunalt aktiebolag för kommunens VA
Michael Relfsson (FO), har i motion föreslagit att Orust kommun snarast överför
kommunens VA (vatten och avlopp) till ett eget kommunalt aktiebolag, där
eventuella vinster återförs till VA-verksamheten. Motiveringen är att det skulle vara
lättare och effektivare att överblicka, styra och arbeta i verksamheten, både
ekonomiskt och praktiskt.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning och förvaltningen har
upprättat ett yttrande med förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Motionen 2015-11-19
Tjänsteskrivelse 2016-03-22
Arbetsutskottet 2016-04-13, § 50
_____
Michael Relfsson (MP), med instämmande av Hans Pettersson (M) och Veronica
Almroth (L) föreslår att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer arbetsutskottets och Michael Relfsson m.fl. förslag mot varandra
och finner att arbetsutskottets förslag är bifallet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Reservation
Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
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KS/2016:699
§ 82
Redovisning av obesvarade motioner 2016
I kommunallagen kap 5 § 33 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning Lag (2002:249).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 28, så ska kommunstyrelsen en gång
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt
arbetsordningen göras på fullmäktiges ordinarie aprilmöte, men har i år försenats en
månad på grund av grundlig genomgång av alla öppna motionsärenden i ärende- och
dokumenthanteringssystemet Lex. Flertalet av dessa ärenden har kunnat avslutas.
Förvaltningen överlämnar en förteckning över de motioner som är obesvarade, med
kommentarer och i några fall förslag till beslut om besvarande och avslut av en
motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-26, med sammanställning av motioner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att följande motioner ska anses besvarade, och kan avslutas, enligt föreliggande
redovisning:
KS/2014:239 – Motion om ny organisation för samarbete mellan kommun och
företagare
KS/2013:1987 – Motion om trafiksituationen på Färjevägen, Svanesund
KS/2012:2698 – Motion om framtagande av näringslivstrategi
KS/2012:2472 – Motion om att upprätta en handlingsplan för att underlätta för
företag
KS/2012:1914 – Motion om att digitalisera handlingar till utskott och nämnder
KS/2010:629 – Motion angående upphandling av personbilar och mindre
arbetsfordon,
att följande motion avskrivs från ytterligare beredning, och därigenom kan avslutas:
KS/2011:91 – Motion om implementering av Lagen om valfrihet (LOV), samt
att i övrigt lägga redovisningen av motioner som ännu inte besvarats till
handlingarna.
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppmana förvaltningen att se till att beredningen av motioner följer rutinerna och
att svar över motioner ska kunna behandlas av kommunfullmäktige inom ett år.
_____

Beslutet lämnas till:
KC
Förvaltningsområdeschefer

Orust kommun
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KS/2016:746
§ 83
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016, samt redovisning av
beslutade medborgarförslag 2015
I kommunallagen kap 5 § 33 står att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning Lag (2002:249).
Enligt Kommunallagen (KL) kap 5 § 25 får kommunfullmäktige överlåta till styrelsen
eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
Enligt KL kap. 6 § 27 a ska nämnd som handlägger medborgarförslag minst en gång
om året informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.
Förvaltningen har gjort en genomgång av medborgarförslag som beretts och
beslutats av kommunstyrelsen under 2015, och har därvid funnit att bara ett
medborgarförslag är behandlat. Då svaret till förslagsställaren lämnades direkt från
förvaltningen, behöver kommunstyrelsen godkänna detta nu.
Förvaltningen har även sammanställt en lista över ännu obesvarade
medborgarförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande svar på medborgarförslag om trafik och parkering i
Edshulthall (KS/2015:816), och därmed anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisning av medborgarförslag beslutade av kommunstyrelsen under 2015
till handlingarna, samt
att lägga redovisning av medborgarförslag som ännu inte besvarats till handlingarna.
_____
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KS/2015:2120
§ 84
Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Ström 1:66
Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med
genomförandet av detaljplan för Ström 1:66.
Exploatören ska stå för de kostnader som uppstår vid genomförandet av
detaljplanen.Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Exploatören bygger ut gator, VA- och dagvattenanläggningar och lämnar
över dessa för drift till gemensamhetsanläggning.
För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter ska Exploatören, till förmån
för Kommunen, ställa säkerhet till ett värde av 200 000 kr i form av en bankgaranti
för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras eller annan säkerhet som
Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen före
kommunfullmäktiges godkännande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 9 nya bostadshus inom
Ström 1:66.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-16
Exploateringsavtal, daterat 2016-02-25
Utskottet för samhällsutveckling 2016-03-09, § 39
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal, daterat 2016-02-25, avseende detaljplan för Ström 1:66.
Jäv
Anders Arnell (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____
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KS/2011:398
§ 85
Antagande av detaljplan för Ström 1:66
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 49 att bevilja plantillstånd för ett
mindre antal bostäder på fastigheten Ström 1:66.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-26 § 75 att upprätta en fördjupad
översiktsplan för Slussen (FÖP Slussen). Utskottet för samhällsutveckling beslutade
2013-03-20 § 52 att utifrån en bedömning av situationen avvakta med att ställa ut
detaljplanen för Ström 1:66 för granskning till efter det att den fördjupade
översiktsplanen för Slussen varit ute på samråd. Utskottet för samhällsutveckling
beslutade 2014-02-05 § 14 att godkänna förslag till fördjupad översiktsplan för
Slussen för samråd. Samrådet pågick till och med 30 maj 2014 och under denna tid
har de som anser sig berörda av planförslaget haft möjlighet att skicka in skriftliga
yttranden till kommunen. I samrådshandlingen omfattas aktuellt detaljplaneområde
för Ström 1:66 av rekommendationen ”Utredningsområde för bostäder”.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2014-06-04 § 78 att godkänna
detaljplaneförslaget för Ström 1:66 för granskning. Planhandlingarna har genomgått
några mindre justeringar efter granskningen, och inkomna synpunkter har beaktats i
den mån det varit möjligt.
Kommunen tog initiativ till ett tekniskt samråd med Trafikverket i september 2014.
Trafikverket ansåg att planarbetet måste invänta beslut i frågan om
hastighetsbegränsningen på väg 774. Kommunen har nu infört en lokal
trafikföreskrift som begränsar hastigheten till 40 km/h på väg 774 inom tätbebyggt
område i Slussen (tidigare 50 km/h). Som ett resultat av detta uppnås nu en
acceptabel standard för siktsträckorna i båda riktningar vid lokalgatans anslutning till
väg 774.
Ett kompletterande PM som belyser frågan kring ökade nederbördsmängder med
hänsyn till klimatförändringar har tagits fram. Utöver detta har en remsa längs med
väg 774 avsatts för den framtida gång- och cykelbana som planeras längs med väg
774, vilket är i enlighet med rekommendationerna i den fördjupade översiktsplan för
Slussen som är under arbete.
Detaljplanen föreslås därmed godkännas för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-11
Plankarta, upprättad 2014-06-03, justerad 2015-12-10
Illustrationskarta, upprättad 2014-06-03, justerad 2015-12-10
Planbeskrivning, upprättad 2014-06-03, justerad 2015-12-10
Granskningsutlåtande, upprättad 2016-01-25
Utskottet för samhällsutveckling 2016-03-09, § 40
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_____
Inga Göransson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Ström 1:66, upprättad 2014-06-03 justerad 2015-12-10, enligt
plan- och bygglagen (2010:900, i dess lydelse innan 1 januari 2015) 5 kap 27 §.
Jäv
Anders Arnell (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____
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KS/2016:598
§ 86
Utökning av förskoleavdelning i Svanesund
Förvaltningsområde Lärande följer regelbundet upp kösituationen och det förväntade
behovet av platser inom alla kommunens förskoleområden. Vid denna tid på året finns
en tydlig bild av antalet avgående 6-åringar och vilka som står i kö för plats efter
sommaren. Hur många som är födda under 2015 som finns i respektive område är
också en viktig parameter för att bedöma kommande behov av platser under läsåret.
Bilden är att flera områden har balans eller överskott på platser medan framförallt
Svanesund kommer att ha ett stort underskott. Redan vid höstterminens start kom-mer
både Varekils och Svanesunds förskolor att vara i stort sett fullbelagda. Det är
dessutom många barn födda inom Svanesund under 2015 vilket förväntas ge ett
tillkommande behov av platser under hela läsåret 2016/2017.
För att möta behovet av platser föreslår Förvaltningsområde Lärande att den separata
förskoleavdelning som idag finns inom Bagarevägen flyttas till Ängås förskola. Tidsmässigt sammanfaller detta väl eftersom Bagarevägens modul ska avetableras vid
samma tidpunkt. Avdelningen är väl disponerad och bedöms även få en rimlig prisnivå
jämfört med nya alternativ. På Ängås förskola finns en plats som skulle vara lämplig
placering.
Svanesund är det område som under en längre tid haft brist på platser inom förskolan.
Bedömningen är därför att den extra avdelningen kommer att behövas under en längre
tid, kanske fram till dess att den nya förskolan står färdig inom Västra Änghagen.
Kostnaden bedöms för perioden september- december 2016 till sammanlagt 600 tkr
för personal och modulhyra. Kostnad för flytt bedöms rymmas inom budgeterade
avetableringskostnader för hela Bagarevägens förskola. Helårskostnad 2017 uppskattas
till 1 760 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-31
Utskottet för lärande 2016-04-11, § 31
Yttrande från ekonomienheten 2016-04-19
_____
Christer Hellekant (MP), med instämmande av Alexander Hutter (S) och Veronica
Almroth (L), föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra
till Förvaltningsområde Lärande att omgående arbeta för att en extra avdelning tillförs
Ängås förskola samt att merkostnaden 2016 på 600 tkr finansieras inom
förvaltningsområde Lärandes budgetram.
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Christer Hellekants m.fl. förslag, och
finner frågan med ja besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att omgående arbeta för att en extra
avdelning tillförs Ängås förskola, samt
att merkostnaden 2016 på 600 tkr finansieras inom förvaltningsområde Lärandes
budgetram.
_____
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KS/2015:1414, KS/2015:1415, KS/2016:69

§ 87
Återrapportering av uppdrag om åtgärder för ekonomi i balans
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-27 §152, om åtgärder för att få ekonomin i
balans 2015 och framåt. Sammanlagt gavs sju uppdrag till kommunchefen och en
statusrapport gavs därefter till kommunstyrelsen 2015-09-23 §239. För sex av
uppdragen lades ingen tidsaspekt. Uppdraget att; vidta åtgärder för att kommunens
årsresultat ska hamna i nivå med det budgeterade resultatet för 2015, är således per
automatik avslutat.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13 gavs en muntlig återrapportering och
efter detta har kommunchefen skriftligen gjort en sammanfattning av uppdragen
med kommentarer och förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2016-04-13, § 53
Tjänsteskrivelse 2016-04-13
_____
Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Inga Göransson (C), med
instämmande av Christer Hellekant (MP), att föreliggande förslag i tjänsteskrivelse
ska bifallas.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget kan bifallas, och finner frågan
med ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande redovisning av uppdrag/åtgärder,
att uppdrag som fortfarande är aktuella kommer tillbaka till kommunstyrelsen för
behandling som separata ärenden, samt
att därmed anse styrelsens uppdrag till kommunchefen 2015-05-27, § 152, och 201509-23, § 239, i övrigt som besvarade.
Anteckningar
Bertil Olsson (S) antecknar när det gäller uppdraget ”Åtgärder för att kommunens
årsresultat ska hamna i nivå med det budgeterade resultatet för 2015”, att flera
åtgärder vidtogs under hösten 2015 som innebar verkliga besparingar.
Veronica Almroth (L) antecknar att hon inte ställer sig bakom beslutet om
redovisning av uppdrag då kommunchefen ej verkställt de beslut som
kommunstyrelsen tagit under 2015 och att hon skulle vilja uppdra till kommunchefen
att återkomma till kommunstyrelsen möte i juni 2016 med konkreta förslag hur man
ska verkställa uppdragen.
_____
Beslutet lämnas till:
Kommunchefen
Ekonomienheten
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KS/2013:2004
§ 88
Yttrande över förslag till beslut om utvidgat strandskydd (Lst dnr 511-73122016)
Länsstyrelsen har upprättat förnyat förslag till beslut om utvidgningar av
strandskyddsområden i Orust kommun.
Den 10 mars 2016 förelade Länsstyrelsen Orust kommun, enligt 24 § Förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild
rätt till marken att yttra sig över förslaget senast den 29 april 2016.
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.
Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Länsstyrelserna ska
enligt regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddets och landsbygdens
utveckling se över områden med utvidgat strandskydd.
Länsstyrelsen fattade den 1 december 2014 beslut om utvidgat strandskydd för ovan
nämnda sjöar och kusten i Orust kommun.
Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskyddsområde i Orust kommun
överklagades och regeringen beslöt den 11 februari 2016 att upphäva Länsstyrelsens
beslut och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen för förnyad behandling eftersom
Länsstyrelsen inte fullgjort kraven på delgivning enligt delgivningslagen. Efter
regeringens upphävande av Länsstyrelsens beslut gäller enbart 100 m strandskydd
kring alla sjöar och kusten inom Orust kommun.
Länsstyrelsen har den 10 mars 2016 åter fattat beslut om att berörda myndigheter,
med stöd av 25-26 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. ska ges möjlighet att åter yttra sig över förslaget till beslut. Remisstiden löper
fram till den 29 april 2016. Markägare och innehavare av särskild rätt till marken ges
återigen genom kungörelsedelgivning möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut
fram till samma datum. Därefter kommer Länsstyrelsen att fatta ett slutligt beslut.
Länsstyrelsen har den 10 mars 2016 fattat ett interimistiskt beslut om utvidgat
strandskydd i Orust kommun (dnr 511-7312-2016) Det tillfälliga beslutet gäller fram
till den 9 september 2016 eller tills ett nytt beslut utan tidsbegränsning är fattat. Det
tillfälliga beslutet omfattar samma områden som förslaget till beslut om utvidgat
strandskydd. Beslutet kan överklagas fram till och med den 8 april 2016. Orust
kommun har inte överklagat beslutet.
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Vid granskning av Länsstyrelsen förslag har i stort sett inga ändringar
strandskyddsgränsen jämfört med föreslagen gräns genomfört i tidigare beslut.
Länsstyrelsen har genomfört en marginell anpassning av strandskyddsgränsen .
Endast på områden vid Råön – Tofta har vissa justering har genomförts invid
befintlig bebyggelse.
Orust kommun framtida utveckling skulle hämmas av ett allt för strikt strandskydd.
Kommunen har redan tidigare påpekat vikten av att kustsamhällena får behålla
möjligheten till utveckling (se bifogat beslut/yttrande av Kommunfullmäktige 201405-08, § 67).
Orust kommun konstaterar att strandskyddet delvis redan utvidgats, till ca 200 meter,
och i vissa fall upp till 300 m, längs relativt långa sträckor. Strandskyddets syfte torde
därmed vara väl tillgodosett. Kommunen står alltså fast vid tidigare beslut/yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avstyrka Länsstyrelsens nuvarande förslag till utvidgning av strandskyddsområden
i Orust kommun,
att som remissvar till Länsstyrelsen stå fast vid tidigare beslut från 2014-05-08, samt
att från Länsstyrelsen efterlysa ett mer nyanserat förslag om utvidgat strandskydd
som tar hänsyn till Orust kommuns möjligheter att för kustsamhällena planera för en
godtagbar samhällsutveckling.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet lämnas till:
Länsstyrelsen
MBF
Samhällsutveckling
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KS/2016:586
§ 89
Revidering av skolskjutsbestämmelser
Orust kommuns skolskjutsbestämmelser reviderades senast 2014-02-07 och togs i
bruk 2014-04-01. Därefter har det över tid uppkommit behov av mindre justeringar
och förtydligande i text till skolskjutsbestämmelserna. Revideringen innebär att på
och avstigningarna på bilfärja ej tillåts och att ersättning vid beviljad
självskjutsersättning får en tydligare, enklare och säkrare ersättningssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-30
Utskottet för lärande 2016-04-11, § 29
Förslag till reviderade skolskjutsbestämmelser
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att de föreslagna revideringarna fastställs och börjar gälla inför handläggningen av
skolskjuts inför läsåret 2016/2017
_____
Beslutet lämnas till:
Lärande
OKFS
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KS/2016:350
§ 90
Yttrande angående Waldorfpedagogik på Orust Ekonomiska Förenings
ansökan om att bedriva förskoleklass
Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening har sedan drygt 20 år tillbaka
bedrivit förskola, fritidshem och grundskola i Slussen på Orust. Däremot har de inte
haft någon förskoleklass. Huvuddelen av de elever som går i skolan kommer från
deras egen förskola. Eftersom de inte erbjudit förskoleklass har föräldrar valt att låta
sina 6-åringar vara kvar inom förskolan och därmed inte gå i förskoleklass. För
kommunens del har det därför varit relativt enkelt att få en översikt över antalet
elever som går till den fristående Waldorfskolan eftersom förskolans barn i huvudsak
har varit skolans underlag.
För Orust kommun innebär det att uppstart av förskoleklass inte påverkar elevtalet
inom kommunens förskoleklasser jämfört med idag. Samma barn som tidigare fanns
inom förskolan kommer nu istället att gå inom förskoleklassen.
I nuvarande Waldorfskola finns mellan 0 och 13 elever i varje årskull eller ett
genomsnitt på knappt 8. Om verksamheten ökar till 15 barn i varje årskull kommer
elevunderlaget i första hand att minska inom Henåns skola under förutsättning att
det blir konkurrens om samma elever. Elevtalet på Henåns skola har över tid legat
stabilt på ca 40-45 elever per årskull. Det har inneburit ett stabilt ekonomiskt
underlag för att bedriva två parallella klasser på skolan. Om elevtalet skulle minska till
under 40 skulle det vara ekonomiskt svårt att klara ekonomin med två parallella
klasser. Inom Henåns skolas upptagningsområde finns förutom Waldorf även en
fristående Montessoriskola med 7-8 elever per årskull.
Inom Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening drivs en fristående förskola
där även fritidshemsverksamhet bedrivs. Den ligger ca 1 kilometer från deras
grundskola. Enligt uppgifter, som framkommit under inspektion av Waldorfskolan
2015, har godkännande för fritidshemmet getts av Länsstyrelsen under mitten av 90talet. Under slutet av 90-talet överfördes frågor om godkännanden och tillsyn från
Länsstyrelsen till kommunerna. Orust kommun har fram till nu tagit för givet att
tillsyn av fritidshemmet genomförts av Skolinspektionen men de har nu förklarat att
den uppgiften ligger på kommunen.
Ur Skollagen i kap 14

2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull
fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
I ansökan om förskoleklass anges att verksamheten ska bedrivas inom nuvarande
förskole- och fritidshemsområde. Verksamhetens förskolechef kommer att gå
rektorsutbildning för att formellt kunna vara rektor för förskoleklassen.
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Förskoleklassen kommer därmed att ligga inom ett område med förskola och
fritidshem där kommunen har tillsynsplikt medan skolinspektionen har tillsyn över
förskoleklassen.
Fritidshemmet och grundskolan inom Waldorfskolan bedrivs av en och samma
huvudman. Fritidshemmets uppgift är att komplettera den utbildning som sker i
förskoleklassen och grundskolan. Om detta ska kunna ske på ett relevant sätt bör
verksamheterna vara integrerade.
Orust kommun anser att det inte är rimligt att dela tillsyn och ansvar för uppföljning
av en verksamheter som utifrån skollagen bör vara nära integrerade. Orust kommun
anser därför att Skolinspektionen bör föra en dialog med Waldorfpedagogik på Orust
ekonomisk förening angående ett statligt tillstånd även för fritidshemmet. Då kan
verksamheten inom förskoleklass, grundskola och fritidshem följas upp av en
tillsynsenhet i ett helhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2016-03-07
Utskottet för lärande 2016-03-14, 23
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde Lärandes yttrande som svar på Skolinspektionens
remiss
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet lämnas till:
Skolinspektionen
Lärande

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2015:1706
§ 91
Yttrande till IVO gällande tillsyn av HVB Cassiopeja och Andromeda
I beslut 2016-02-15, i ärendet tillsyn av HVB Cassiopeja på Orust, ställer
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) krav på att Kommunstyrelsen ska
säkerställa att barn och unga som placeras i egna lägenheter har uppnått den ålder
som anges för den nya placeringsformen stödboende.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 15 april 2016.
Kommunen har fått anstånd med svarstiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-30
Utskottet för omsorg 2016-04-12, § 42
____
Kommunstyrelsen beslutar
att som eget yttrande översända tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-30, till
Inspektionen för vård och omsorg
____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet lämnas till:
IVO
Omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2016:592
§ 92
Betalningsansvar för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att
bl.a. erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig
vistelse i kommunen.
VästKom har sedan 2012 rekommenderat länets kommuner att tillämpa gemensamt
timpris för hemtjänst i annan kommun.
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende. Kommunerna ska ge hemsjukvård i ordinärt boende
åt personer bosatta inom länet oavsett om de är kommuninnevånare eller inte.
Samtliga landsting i Sverige har sig emellan ett avtal (riksavtalet för utomlänsvård),
som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annat landsting än där
den enskilde är bosatt.
VästKom har rekommenderat länets kommuner att följa detta avtal sig emellan
avseende ersättning för hemsjukvård i annan kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-31
Utskottet för omsorg 2016-04-12, § 43
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom VästKoms rekommendation avseende det årligen justerade
timpriset för hemtjänst i annan kommun, samt
att ställa sig bakom VästKoms rekommendation att följa det s.k. riksavtalet för
utomlänsvård och den prissättning som Västra Götalandsregionen årligen beslutar
om avseende hemsjukvård i annan kommun.
_____

Beslutet lämnas till:
VästKom
Omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2016:581
§ 93
Förordnande av ledamot att fatta beslut i brådskande ärenden enligt LVM och
LVU
När beslut enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM
(Lag om vård av missbrukare i vissa fall) ska fattas uppstår ibland situationer där det
finns behov av att snabbt fatta beslut. Socialtjänstlagen, LVU och LVM medger rätt
till ordförande, eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat, att fatta
beslut i ärenden som är av särskilt brådskande natur och där nämnden eller utskottet
inte kan inväntas.
Detta behov är i första hand tillgodosett genom att socialnämndens ordförande
genom lag har angiven rätt att fatta beslut, så kallad kompletterande beslutanderätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 mars 2016
Utskottet för omsorg 2016-04-12, § 41
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna utskottet för omsorgs ordförande Bertil Olsson och vice ordförande Ulf
Sjölinder att fatta beslut i ärenden där beslut i utskottet för omsorg inte kan avvaktas
enligt 11 § 1 och 2 st LVU, 27 § LVU samt 43 § 2 p LVU
att nedan namngivna tjänstemän ska ges kompletterande beslutanderätt enligt 43 § 2
p LVU
Annika Westlund, verksamhetschef
Ann-Catrin Waldén, enhetschef
Julia Lundwall, enhetschef
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet lämnas till:
Utsedda personer
Omsorg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2015:150
§ 94
Återrapportering av hur förvaltningen följer upp resultatet av genomförd
internkontrollplan 2015
Kommunstyrelsen beslöt 2015-12-16, 311, att kommunchefen får uppdraget att
under första kvartalet 2016 återrapportera hur förvaltningen följer upp resultatet av
genomförd internkontroll 2015.
Redovisning lämnas av åtgärder som avser de brister som framkom i uppföljningen
av internkontrollplanen för 2015. Det avser avtalstrohet och avtalshantering, ej
verkställda beslut inom omsorg, dagar med betalningsansvar inom omsorg,
pensionsavgångar inom omsorg, behov av äldreboenden och gruppboenden omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-24
Internkontrollplan 2015, Återrapportering (gällande brister/föreslagna åtgärder)
Arbetsutskottet 2016-04-13, § 56
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av hur förvaltningen följer upp resultatet av genomförd
internkontroll 2015.
_____

Beslutet lämnas till:
Kommunchefen
Ekonomienheten

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27
KS/2016:1

§ 95
Omsorgens personal- och kompetens försörjningsbehov 2015-2025
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inom ramen för sin satsning, Sveriges
viktigaste jobb, tagit fram underlag som beskriver att fram till år 2023 kommer den
svenska välfärden behöva rekrytera 500 000 nya medarbetare om inget görs i
organisation, arbetssätt och bemanning. SKL har även tagit fram publikationer som
särskilt fokuserar på heltid. Då det finns många deltidsanställda inom välfärden skulle
rekryteringsbehovet minska om fler av de som jobbar deltid idag går upp i tid. Vidare
menar SKL att med fler heltidsanställda blir det färre personer, vilket i sin tur medför
stabilare bemanning, vilket kan öka kvalitet och kontinuitet i verksamheterna. Denna
beskrivning omfattar främst de yrkesgrupper som arbetar med direkt vård- och
omsorgsarbete såsom undersköterskor eller liknande yrkesgrupper.
Förvaltningsområde omsorg har sedan ett par år tillbaka stora svårigheter att
rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens inom olika professioner som
socialsekreterare, legitimerade yrkesgrupper, biståndshandläggare, chefer på olika
nivåer och baspersonal inom verksamhetsområdena Vård och omsorg och Stöd och
omsorg. Individ och familjeomsorgen har under en längre tid haft svårt att rekrytera
socialsekreterare och flyktingkrisen har försvårat en redan ansträngd situation.
Rekryteringsproblemen har under 2015 medfört att det saknas flera funktioner inom
förvaltningsområdet vilket bidrar till att situationen är mycket ansträngd inom flera
områden.
Syftet med rapporten är att belysa de områden som bedöms vara väsentliga utifrån
ett personal- och kompetensförsörjningsperspektiv. Både utifrån en
nulägesbeskrivning och utifrån ett 10- års perspektiv. Utöver detta innehåller också
rapporten de författningar och allmänna råd som är aktuella för vissa yrkesgrupper
inom förvaltningsområdet. Rapporten ska utgöra ett underlag för analys och för en
strategisk planering för personal- och kompetensförsörjning inom
förvaltningsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-04
Utskottet för omsorg 2016-01-12, § 7
Arbetsutskottet 2016-04-13, § 61
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdet omsorgs Rapport Personal- och
kompetensförsörjning
_____
Beslutet lämnas till: Omsorg, HR-chef

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2015:780
§ 96
Granskningen av kommunstyrelsen - Svar till revisorerna
Kommunens revisorer har utfört en revision av Kommunstyrelsen kvartal 3, 2015.
På kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-28 redovisade revisorerna resultatet av
sin granskning. Kommunstyrelsen beslutade att lämna över rapporten till
arbetsutskottet för vidare behandling.
Revisorerna har lämnat över underlag för uppföljning med begäran om att
åtgärdsplan tas fram.
Kommunstyrelsens presidium har uppdraget att svara revisorerna och löpande
kontakter har skett och vissa frågeställningar är besvarade.
Vid dagens sammanträde lämnar presidiet en lägesrapport. Presidiet har för avsikt att
lämna en information på kommunstyrelsen i maj.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
______
Beslutet lämnas till:
KS presidium

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2016:710
§ 97
Ansökan om medfinansiering 2016-2017 från Fiskekommunerna
Ansökan om medfinansiering för Fiskekommunerna 2016-07-01 till 2017-12-31 har
inkommit.
För nuvarande mandatperiod har följande kommuner fattat beslut om deltagande i
Fiskekommunerna: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn,
Göteborg, Öckerö samt Västra Götalandsregionen.
Finansiering: Under föregående mandatperiod 2010-2014 (och föregående EU:s
programperiod 2007-2013) finansierades Fiskekommunerna med medel från
Fiskeområde Bohuslän. Detta är inte möjligt i denna programperiod 2014-2020.
I enlighet med beslut på Fiskekommunernas ledningsmöte den 18 april 2016 ansöks
om 20 000.- per kommun för deltagande i Fiskekommunerna. För Västra
Götalandsregionen finns idag ett pågående projekt som finansierar sin medverkan till
halvårsskiftet 2016. Efter positiv kontakt med Västra Götalandsregionen kommer en
förnyad ansökan att skickas till regionen under april månad för motsvarande tid och
medel som för kommunerna.
Kommunstyrelsen beslutar
att besluta om medfinansiering med 20.000 kronor för deltagande i
Fiskekommunerna perioden 2016-07-01 till 2017-12-31,
att bidraget finansieras genom för ändamålet anslagna medel i 2016 års budget, samt
att uppdra till ordföranden att bjuda in representanter för Fiskekommunerna att
komma till kommunstyrelsen för att informera om sin verksamhet.
_____
Beslutet lämnas till:
Sökanden
Ekonomi
Ordföranden

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2006:170
§ 98
Anmälan av ordförandebeslut - yttrande över vägplan Väg 160 delen
Säckebäck - Varekil samt information om miljö- och byggnadsförvaltningens
yttrande
Trafikverket har i brev 2016-03-14 lämnat ett Kungörande och granskning av
vägplan för anläggning/ombyggnad av Väg 160 delen Säckebäck – Varekil.
Senaste svarsdatum är 2016-04-14.
Ett yttrande till trafikverket, undertecknat av kommunstyrelsens ordförande, är
skickat den 2016-04-19.
Yttrandet redovisas till kommunstyrelsen som anmälan av ordförandebeslut.
Kommunstyrelsen får även information om separat yttrande som Miljö- och
byggnadsförvaltningen lämnat till Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
______
Beslutet lämnas till:
Samhällsutveckling
MBF

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2016:84
§ 99
Ordföranden informerar
Under denna punkt informerar ordföranden om
-

Valborgsmässofirandet där Årets Orustbo ska presenteras.

-

Möte på Fyrbodal 28/4

-

Information om att ärendet om Orustbron ligger hos VGR för vidare
hantering.

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2016:86
§ 100
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska
redovisas till styrelsen.
Följande delegationsbeslut anmäls:
-

Kommunstyrelsen delegationsbeslut, § 122-161, enligt rapport 2016-04-20

-

Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd, behandlingsinsatser,
familjerätt m.m. enligt lista nr 3/2016

-

Handikappomsorgen – LSS-insatser enligt lista nr 3/2016

-

Vård och omsorg – Korttidsboende, dagverksamhet, bifall till hjälp i
hemmet, särskilt boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 3/2016

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
_____

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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2016-04-27

KS/2016:85
§ 101
Skrivelser m.m för kännedom
Protokoll:
- Utskottet för samhällsutveckling 2016-04-06, § 50-63
- Utskottet för lärande 2016-04-11, § 29-40
- Utskottet för omsorg 2016-04-12, § 37-45
- Arbetsutskottet 2016-04-13, § 50-66
- Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet 2016-02-29
(Protokollen är publicerade på www.orust.se /kommun och politik/ möten, handlingar och
protokoll)
Övrigt:
-

Förvaltningsrätten beslut 2016-04-07 (Mål nr 12283-15)
Migrationsverket m.fl. skrivelse 2016-03-30 om förtydligande av rutiner samt
justering av årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning 2016
(KS/2015:1794)

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
_____

