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Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-05-16

Övriga deltagare
Roland Kindslätt, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Susanne Gustavsson, verksamhetschef lärande
Agneta Lindwall, ekonomichef 8:25-8:45 § 132
Björn Johnson, VD Södra Bohuslän Turism 8:45-9:25 § 133
Perolof Melin, fastighetsingenjör 9:50-10:30 § 134-136
Anders Asklund, verksamhetschef omsorg 9:50-11:55 § 134-161
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare 11:05-11:55 § 148-161
__________
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KS/2012:1623
§ 131
SOLTAK AB - Förslag till bolag ägt gemensamt av kommunerna i SOLTAK:s
samarbete
Kommunerna i Sverige står i sitt välfärdsuppdrag inför en avsevärd utmaning.
Demografin utmanar - andelen äldre kommer att öka kraftigt. Vi som lever i en
region av tillväxt får också nya behov från såväl inflyttare som familjebildare bland
vår egen befolkning. Alla dessa nya behov kan inte mötas med nya pengar. De
kommer inte att finnas.
Vi måste därför se till att de tjänster vi utför görs på ett hushållande sätt. Inom
framförallt stöd- och servicetjänster finns flera fördelar med att samverka över
kommungränserna så att mer pengar kan tillföras kärnverksamheterna. Även andra
verksamheter kan bli aktuella. För att göra det på ett juridiskt riktigt sätt krävs någon
form av organisering. Annars är det inte tillåtet.
Därför föreslås att kommunen är med och bildar ”SOLTAK AB” och blir en av sex
delägare i bolaget.
__________

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:1527
§ 132
Antagande av investeringsbudget
Som underlag finns ett arbetsmaterial rubricerat som förslag till investeringsbudget
daterat 2012-05-02.
Arbetsutskottet beslutade 2012-05-02 § 45 att uppdra till förvaltningen att fortsätta
arbetet med underlaget enligt på sammanträdet lämnade direktiv.
Ekonomichefen redovisar framtagna ramar och principer i investeringsbudgeten och
avstämmer arbetet i övrigt.
__________
Ärendet föranleder diskussion men inget beslut.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Södra Bohuslän Turism
KS/2012:1618
§ 133
Yttrande över förslag till samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra
Bohuslän Turism
Södra Bohuslän Turism översänder i remiss inkommen 2012-05-08 förslag till
samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism.
I skrivelsen beskrivs turistbolagets verksamhet och lämnas förslag på
verksamhetsutveckling åren framöver.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utformningen av samarbetsavtal så här långt men noterar att sista
meningen i p3, sista stycket bör strykas.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:373
§ 134
Ordföranden informerar
•

Ordföranden informerar om remiss som inkommit från Västra
Götalandsregionen om förslag till ny valkretsindelning vid val till riksdagen i
Västra Götalands län

•

Läget vad avser Henåns skola och de problem som uppstått där. En
handlingsplan är under framtagande och mätningar och en total genomgång
kommer att utföras av expertis. En gemensam arbetsmiljörond ska
genomföras. I handlingsplanen ska alla fakta redovisas som underlag och
åtgärder listas. Information ska nu också redovisas ut kontinuerligt.

•

En enkät till föräldrarna i Tvet-området om intresse för en F-3 skola i Tvet
har sänts ut.

Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:1487
§ 135
Information om skrivelse gällande arbetsmiljön vid Henåns skola
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om den anmälan enligt
arbetsmiljölagen enligt 6 kap 6a §, som inkommit till kommunen undertecknad av de
fackliga förbunden Lärarförbundet och Kommunal (AML 6.6.a). Anmälan avser
avsaknad av tydlig ansvarsfördelning gällande byggnationen, att åtgärdsplan inklusive
tidsplan behöver upprättas, att nya mätningar gällande bland annat fukt behöver
göras samt tillsättande av en oberoende skadeutredare. Arbetsgivaren är överens med
de fackliga förbunden om att åtgärderna som vidtagits inte gett full effekt och att
problemen kvarstår.
Information ges också om att åtgärder har vidtagits och att en handlingsplan är
upprättad i samarbete med skyddsombud, rehabiliteringsansvarig, berörda chefer,
medarbetare och företagshälsovården. Det finns en styrgrupp för byggprocessen för
att kunna få en lösning på de problem som orsakat att den inre arbetsmiljön inte är
tillfredsställande.
Utskottet för lärande beslutar
att överlämna förvaltningens skrivelse och svar till fackförbunden, till
Kommunstyrelsen för kännedom och information.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för lärande
KS/2011:1333
§ 136
Ombyggnation av Ellös skollokaler
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om upprättad
tjänsteskrivelse med förslag till beslut om ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till
verksamhet för år F-6 och behållandet av Estetiska Huset samt anpassning av
skolgård.
Diskussioner förs kring upprättad skrivelse.
Kristina Svensson (mp) framför vikten av att kvadratytan redovisas och anpassas till
elevunderlaget samt att arbetet med information till berörda föräldrar och personal
startar i ett tidigt skede.
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att utreda kvadratytan för Ellös
skola.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Ellös skolverksamhet år F-6 ska flytta till 7-9-lokalerna efter att anpassning av
byggnad och skolgård genomförts.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till verksamheten för samhällsutveckling att utreda kvadratytan för Ellös
skola, samt
att Ellös skolverksamhet år F-6 ska flytta till 7-9-lokalerna efter att anpassning av
byggnad och skolgård genomförts.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2012:33
§ 137
Medborgarförslag om storbilds-tv på seniorboendena
Eva Skoglund, Henån har i medborgarförslag daterat 2012-01-11 föreslagit att
kommunens seniorboende inreds med storbilds-tv för ändamål som visning av
dagens måltid och olika bildspel.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 36 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Enligt verksamheten för omsorgs skrivelse 13 april 2012 finns på Orust idag tv
apparater i gemensamhetsutrymmena och programutbudet är stort och blandat. Att
införskaffa storbilds-tv till gemensamhetsutrymmena är egentligen bara en
kostnadsfråga och i 2012 års investeringsmedel finns inget avsett för inköp av
storbilds-tv.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 13 april 2012 så finns det inte något
utrymme i nuläget för att genomföra föreslagen satsning av storbilds-tv i
kommunens äldreboenden.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt verksamheten för omsorgs skrivelse 13 april 2012 så finns det inte något
utrymme i nuläget för att genomföra föreslagen satsning av storbilds-tv i
kommunens äldreboenden.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Skolinspektionen
Utskottet för lärande
KS/2012:391
§ 138
Yttrande över ansökan från Stensbo Skola Ideell Förening om godkännande
som huvudman för en fristående grundskola årskurs 6 i orust kommun från
och med läsåret 2013/2014
Stensbo Skola Ideell Förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående grundskola årskurs 6 i Orust kommun, från
och med läsåret 2013/2014. Skolinspektionen har av den anledningen berett
Orust kommun tillfälle att yttra sig över denna ansökan. Diarienummer 312012:329.
Stensbo Skola Ideell Förening bedriver i dag en verksamhet inom Orust
kommun sedan många år och en väl etablerad kontakt mellan friskolan och
kommunen finns. Kontakt är tagen med Verksamheten för lärande innan den
nu aktuella ansökan skickades in utifrån kommunens beslut om förändrad
stadieindelning, som bygger på den nya skollagen vilket påverkar Stensbo Skola
Ideells Förening skolorganisation. Från kommunens sida föreligger inget
hinder för att starta en verksamhet enligt ansökan.
Effekterna ekonomiskt eller organisatoriskt på Orust kommun bedöms vara av
en mycket blygsam omfattning.
Verksamheten för lärande har upprättad tjänsteskrivelse av 2012-03-12 med
förslag att utskottet för lärande föreslår att Kommunstyrelsen tillstyrker
Stensbo Skola Ideell Förenings ansökan om godkännande som huvudman för
fristående grundskola årskurs 6 i Orust kommun från och med läsåret
2013/2014.
__________
Utskottet för lärandes förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka Stensbo Skola Ideell Förenings ansökan om godkännande som
huvudman för fristående grundskola årskurs 6 i Orust kommun från och med
läsåret 2013/2014.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka Stensbo Skola Ideell Förenings ansökan om godkännande som
huvudman för fristående grundskola årskurs 6 i Orust kommun från och med
läsåret 2013/2014.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:1551
§ 139
Ändring av avgiftskonstruktion samt indexhöjning av arrendeavgifter för
upplåtelse av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor
(vattenområde)(lägenhetsarrende)
Gällande arrendeavgifter är beslutade i kommunfullmäktige enligt § 137/96. En
jämförelse av arrendeavgifter har gjorts med fyra liknande kommuner i Bohuslän.
Sotenäs kommun har arrendeavgifter från 1 376 till 2 404 kr per år för
sjöbodsarrenden. Lysekil har idag en avgift på 1200 kr/år för 30 kvm. Nytt förslag i
Lysekil är en årlig avgift på 500 kr samt 100 kr/kvm i attraktiva områden och 60
kr/kvm i övriga områden. Tjörn har antagit ny taxa från första januari 2012 vilket
innebär en årlig avgift på 500 kr samt 96 kr/kvm. Telefonsamtal 2012-04-10 med
Tanums kommun om arrendeavgifter har hafts. Det visade sig att även Tanum håller
på att ta fram nya avgifter.
Orust kommun har ca 900 arrenden som mestadels rör sjöbodar, bryggor och uthus.
En mindre andel rör jordbruk, anläggningar, magasin och annat.
Orust kommun ligger förhållandevis lågt i avgifter och har inte täckning för sina
kostnader i administration runt arrendeavtalen.
För att ha skälig avgift som täcker administrativa avgifter föreslås en höjning av
avgiften enligt bifogade förslag.
Nuvarande arrendeavtal är femårsavtal vilket innebär att ca en femtedel av arrendena
för sjöbodar, bryggor, uthus, magasin och trädäck är uppsagda 2011. Nya avtal måste
skickas ut senast sista september för att hinna med allt administrativt som följd av
nya avtal innan årsskiftet 2012/2013.
Endast ett fåtal sjöbodar, bryggor, uthus, magasin och trädäck är inmätta vilket
innebär att det inte går att ta ut en strikt taxa beroende på storlek på bodarna. För att
kunna göra det måste en inmätning av samtliga objekt genomföras sommaren 2012.
Förslag, daterade 2012-04-23, för ny taxekonstruktion finns samt förslag på nytt avtal
för lägenhetsarrende, daterat 2012-04-23.
Else-Marie Ragnar yrkar att utskottet för samhällsutveckling beslutar att ta ut en
avgift om 100 kr/m2 för markområde, 100 kr/m2 för vattenområde, en årlig
administrativ avgift om 450 kr samt att taxan skall indexuppräknas årligen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att anta förslag till avtal om lägenhetsarrende, daterat 2012-04-23.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande beslut från 1996-09-26 § 137 gällande arrendeavgifter uppför att gälla
fr.o.m. 2012-05-31, samt
att anta förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift
om 450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad år
2011.
_________
Bengt Johansson och Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:194
§ 140
Motion om lekplatser
Bengt Torstensson, socialdemokraterna, förslår i motion 2012-02-05
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka hur det
kan skapas fler lekplatser i hela Orust kommun.
I yttrande från verksamheten för samhällsutveckling daterat 2012-04-17 hänvisas till
att de lekplatser som Orust kommun ansvarar för/underhåller och ser till att de följer
de lagkrav som finns ligger inom verksamheten för lärandes förskole- och
skolområden. Ansvar för underhåll av de lekplatser som finns i samhällena är
överlämnat, genom lantmäteriförrättning, till respektive vägförening.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen uppdra till kommunstyrelsen att undersöka hur det kan
skapas fler ledplatser i hela Orust kommun.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
IT-chef
Ekonomichef
KS/2012:1533
§ 141
Mindre investering - utbyggnad av kommunens gemensamma trådlösa
nätverk
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja sk mindre
investering (KF 2009-01-29 §9).
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1000 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av
det föreslagsställande utskottet.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dess regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Ansvar 812, Gemensam IT-verksamhet
Utbyggnad gemensamt trådlöst nätverk (IT)
431 tkr
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6,
angivna förutsättningarna (se ovan)
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Patric Grund
Länsstyrelsen
KS/2012:701
§ 142
Förslag om borgerlig vigselförrättare
I skrivelse inkommen 2012-03-15 ansöker Patric Grund, Stocken om att från
kommunens sida bli föreslagen som borgerlig vigselförrättare.
__________
Arbetsutskottet beslutade 2012-03-28 att bordlägga ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att till länsstyrelsen föreslå Patric Grund, Stocken som borgerlig vigselförrättare.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:501
§ 143
Årsberättelse gällande skolhälsovården 2011
Skolsköterska och mediciniskt ledningsansvarige Anita Mattsson, ger information om
upprättad årsberättelse gällande år 2011 för skolhälsovården i Orust kommun.
Skolsköterskeorganisationen i Orust kommun består idag av 3,5 tjänster. Enligt
riktlinjer utifrån olika parametrar ska organisationen bestå av motsvarande 4,5
tjänster. Önskemål framförs på nytt om en utökad bemanning. I de 3,5 tjänsterna
utförs arbete med till exempel PMO (skolsköterskornas journalsystem), vilket
resulterar till att tjänstetimmarna som skolsköterska minskar. Anita Mattsson redogör
också för att arbetet med både den fysiska och psykiska hälsan hos de
ensamkommande flyktingbarnen kräver stora resurser.
Diskussion förs om möjligheten med ett eventuellt samarbete i högre grad med
kommunerna inom SOLTAK när det gäller arbetsuppgifterna inom skolhälsovården.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att för sin del godkänna upprättad årsberättelse gällande skolhälsovården för år 2011
att överlämna årsberättelsen för beslut till Kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsberättelsen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:501
§ 144
Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2011
Skolsköterska och mediciniskt ledningsansvarige Anita Mattsson, ger information om
upprättad patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården i Orust kommun gällande år
2011. Patientsäkerhetsberättelsen upprättas utifrån den nya patientsäkerhetslagen
som trädde i kraft år 2011, med avsikt att minska vårdskadorna.
Diskussion förs om skolsköterskornas roll och arbete kring elevers matvanor och
förändrade förhållningssätt till mat, som till exempel anorexi eller fetma/övervikt.
Anita Mattsson informerar att samtlig skolpersonal bevakar denna fråga samt
kommenterar att siffran för resultatet gällande andel större övervikt vid Ängås skola,
beror dels på en minskad skolsköterskeresurs i samband med sjukdom och dels på
eventuellt fler idrottstimmar i de yngre åren vid Henåns skola.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson framför att Orust kommun har en mycket
väl fungerande skolsköterskeorganisation.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att för sin del godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse gällande
skolhälsovården för verksamhetsåret 2011
att överlämna årsberättelsen för beslut till Kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsberättelsen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:501
§ 145
Avvikelserapport gällande utebliven hälsoundersökning 2011
Skolsköterska och mediciniskt ledningsansvarige Anita Mattsson, ger information om
upprättad avvikelserapport gällande utebliven hälsoundersökning för år 8 under
2011, samt orsaken till denna. En handlingsplan har upprättats för att komma i fas
med detta arbete.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att för sin del godkänna upprättad avvikelserapport gällande utebliven
hälsoundersökning för år 8 under 2011
att överlämna avvikelserapporten för beslut till Kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna handlingsplan för att förbättra hälsoundersökningarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:1588
§ 146
Anmälan från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information gällande inkomna beslut
och anmälningar från bland annat Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut i ärende gällande anmälan angående kränkande behandling av grundskoleelev vid Ängås skola. Dnr KS/2011:144-606.
Skolinspektionen bedömer att Orust kommun har iakttagit sina skyldigheter att
utreda omständigheterna.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att överlämna Skolinspektionens beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2011:1931
§ 147
Införande av Samlad skoldag i Orusts skolor
Fritidshemmen tillkom på 1960-talet. Frågan om samverkan mellan skolan och
fritidshemmen blev aktuell i mitten av 1970-talet. Genom att integrera
fritidshemmens lokaler i skolans byggnader skulle kostnaderna minska och det
pedagogiska samarbetet öka. Tanken var att fritidspedagogen skulle ha en
samordnande roll mellan barnens fritidsaktiviteter och skolarbetet.
År 1991 tog riksdagen ett beslut gällande samarbete mellan skola och skolbarnsomsorg. Beslutet innebar att skolan skulle ha en flexibel skolstart och att barn kunde
börja sin skolgång vid 6 års ålder. Beslutet medförde att samarbete mellan
fritidspedagoger, förskollärare och lärare utökades.
Under slutet av 90-talet har fritidshemmens integrering i skolan ökat ytterligare och
de flesta fritidshem har flyttat in i skolornas lokaler. Tanken bakom samarbetet
mellan fritidshemmet och skolan är att barnen ska ha en samlad skoldag, där läraren
och fritidspedagogen arbetar tillsammans i ett arbetslag och följer barnen under hela
dagen. En fritidspedagogs centrala uppgift, vilket även är dennes främsta kompetens,
är att arbeta med den sociala utvecklingen hos barn. Detta kan innebära allt ifrån
barnens utveckling i skolan till att de ska lära sig att fungera i samhället. I och med
den nya lärarutbildningen 2011 blir också fritidspedagogerna de enda med
kompetens i praktisk-estetiska ämnen för F-3.
I skrivelse 2011-10-21 från förvaltningen redogörs för bakgrund och kostnader m.m.
Utskottet för lärande förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att införa Samlad skoldag i Orusts skolor.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för en tydligare kostnadsbild och förslag till finansiering.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2012-05-16

Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för lärande
KS/2011:2015
§ 148
Lokalsituationen vid Bagarevägens förskola
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson har från och med hösten 2011 gett
uppdaterad information om lokalsituationen vid Bagarevägens förskola och
lägesrapport utifrån påtalad uppkommen problematik samt meddelat att om en total
sanering blir aktuell, kan förskolan komma att behöva utrymmas.
Ärendet startades i och med påtalandet av ”dålig” lukt, vilket har lett till att bland
annat följande upptäcktes: mögeltillväxt på golvmazoniten, att syllen behöver bytas
ut och att taket återigen har läckage.
I samband med detta vidtogs bland annat följande åtgärder:
• dokumentation av både barns och personals uppkomna symptom
• kontakt har tagits med verksamheten för samhällsutveckling
• provtagningar har genomförts
• föräldrar har informerats
• en av avdelningarna har flyttat in i Öppnas förskolans lokaler
Utskottet för lärande beslutade 2011-12-19, § 106, att föreslå kommunstyrelsen att
skyndsamt ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram förutsättningar
för renovering/ombyggnad av större format gällande Bagarevägens förskola i Henån.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson gav vid utskottet för lärandes sammanträde
27 februari 2012, § 25, uppdaterad information om lokalsituationen vid Bagarevägens
förskola. Provsvaren gällande de luft- och materialprov som tagits på förskolan hade
då inkommit, vilka visar påväxt av mögel på flera ställen, framförallt i ytterväggar dock fanns inga provsvar som visar att det skulle vara farligt att vistas i lokalerna. En
enkätundersökning av hälsan hos både personal och barn genomfördes.
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson har från och med hösten 2011 gett
uppdaterad information om lokalsituationen vid Bagarevägens förskola och
lägesrapport utifrån inkommen rapport gällande genomförd hälsoundersökning.
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson ger uppdaterad information om
lokalsituationen vid Bagarevägens förskola och inkommen rapport utifrån gällande
genomförd hälsoundersökning. Rapporten redovisar dels miljöfaktorer som till
exempel instängd/dålig luftkvalité, torr luft, obehaglig lukt och hög bullernivå samt
dels besvärssymptom som till exempel trötthet, tung i huvudet, klåda i hårbotten/
öron, heshet/halstorrhet, irriterad/täppt/rinnande näsa och till viss del även rodnad i
ansiktet, hosta och huvudvärk. Kartläggning av barnens hälsa pågår. Anita Jakobsson

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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återkommer till utskottet för lärande med mer information i ärendet när denna
kartläggning är klar. Förutom kartläggningen av barnens hälsa pågår även arbete med
lokalfrågan vid verksamheten för samhällsutveckling.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om inkommen rapport från
VBK Konsulterande ingenjörer AB gällande åtgärdsförslag (inklusive
kostnadsberäkning) för renovering av Bagarevägens förskolas lokaler. En renovering
av befintlig förskolebyggnad löser inte problematiken med till exempel bottenplattan,
enligt de åtgärder som nämns i rapporten.
Kristina Svensson (mp) informerar om att kommunikation har förts i ärendet med
utskottet för samhällsutveckling. Indikationer har getts från politiken att renovering
inte är det som kommer att förordas som alternativ 1 utan istället en nybyggnation av
förskolan med annan placering. Både verksamheten för lärande och samhällsutveckling arbetar med att lämna förslag till placering inom nuvarande fastställd
detaljplan, vilket skulle innebära att detaljplanen inte behöver ändras och på så sätt
minska både handläggningstid och tid för byggnation. Två alternativ som diskuteras
är lilla skogsområdet vid f.d lågstadieskolan och området Dalby. Bagarevägens
förskola är idag placerad på en tomtyta om cirka 5.800 kvm samt en byggnad om 5
avdelningar (därav en resursavdelning) samt kök/personalutrymme om totalt cirka
1.000 kvm. Nya förskolan bör ha samma omfattning som nuvarande. Utskottet för
samhällsutveckling bör hantera ärendet skyndsamt.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar också om det kortsiktiga
behovet av att utrymma ytterligare en avdelning vid Bagarevägens förskola, som
uppvisar för höga värden (Limpan som idag är resursavdelning). Ett förslag är att
inrymma både denna och den tidigare utrymda avdelningen i två moduler knutna till
Bagarevägens förskola och därmed få behålla möjligheten till bland annat gemensam
lekgård. Ett annat förslag är att inrymma båda avdelningarna i kommunens
rehablokaler på södra Strandvägen och att anpassning görs gällande lokaler, yttre
lekområde och trafiksäkerheten omkring byggnaden.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för lärande förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att arbeta fram ett komplett
förslag till nybyggnation och lämplig placering avseende Bagarevägens förskola med
hänsyn till bland annat trafikmiljö, upprätta en kostnadsberäkning för en
nybyggnation samt tidsplan för färdigställandet.
att ärendet hanteras skyndsamt.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Ekonomichef
KS/2012:833
§ 149
Mindre investering 2012 - Inventarier till Fyrklövern
Enligt ekonomireglementets kap. 6, kan Kommunstyrelsen bevilja så kallad mindre
investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1 000 tkr). Dessutom ska samtliga kostnader
sammanhängande med investeringen bekostas av det föreslagställande utskottet.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Enligt kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 april 2012 finns förslag till mindre
investering:
Ansvar 734, Verksamhet 51245 Gemensamt Fyrklövern.
Inventarier till Fyrklöverns boende 728 tkr.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap. 6,
angivna förutsättningarna. (Se ovan).
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för omsorg
Västra Götalandsregionen
KS/2012:1388
§ 150
Godkännande av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Nuvarande avtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna trädde i
kraft 1 april 2007 och skulle löpa fram till 31 mars 2011. Avtalet har förlängts i ett år.
Under våren 2010 skedde en utvärderingsremiss hos primärvården och sjukhusen i
regionen och till grupperna för vårdsamverkan som finns delregionalt.
Det politiska samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och VästKom
beslutade i september 2010 att en översyn av avtalet skulle göras och gav kanslierna i
uppdrag att ta fram ett gemensamt förslag till nytt avtal. Målet med avtalsöversynen
var att det nya avtalet skulle gälla från och med 1 april 2012 till och 31 mars 2016.
En slutversion av avtalet redovisades för samrådsorganet den 3 november 2011.
Tjänstemannaföreträdarna var inte ense om hur personalkategorier skulle redovisas i
avtalet. Samrådsorganet beslutade beträffande detta i enlighet med det nu gällande
avtalet. Med denna justering godkände samrådsorganet förslaget till avtalet.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 3 april 2012 godkänner
Regionfullmäktige 2012-02-07 avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland under
förutsättning att samtliga kommuner i Västra Götaland godkänner avtalet.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna VästKoms avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland daterat 2011-11-03.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27

2012-05-16

Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2012:1396
§ 151
Registrerade avvikelser år 2011 i samband med eventuell Lex Maria utredning
inom hemsjukvården i Orust kommun
Målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och
en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Verksamheten för omsorg är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården.
Utöver ansvar för så kallad Lex Maria anmälningar skall all hälso- och sjukvård
omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitet.
Syftet med avvikelser är att regelbundet och rutinmässigt dokumentera händelse,
skador och tillbud inom verksamheterna. Avvikelser kan vara relaterade till den
medicinska behandlingen, men det kan också vara brister i mänskligt handlande,
teknik och organisation av vården eller brist på samverkan mellan olika delar av
vårdkedjan. Avvikelser är händelser som inte är förväntade i verksamheten och som
kan medföra risk eller skada. Syftet är att genom rutiner för identifiering,
rapportering, analys, uppföljning och återföring undanröja förutsättningarna för att
dessa händelser upprepas och för att patienten/vårdtagaren skall få en så god och
säker vård som möjligt.
Alla avvikelser inom verksamheten för omsorg skall rapporteras. Det skall finnas
kända och ändamålsenliga rutiner för avvikelsehantering. Inträffar det upprepade
avvikelser inom ett verksamhetsområde under ett år skall en förbättringsplan
upprättas.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 4 april 2012 finns redovisat avvikelser 2011
samt åtgärder under 2011 och 2012.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt verksamhetens skrivelse 4 april 2012 godkänna redovisningen av avvikelser
med eventuell Lex Maria utredning för år 2011.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2012:1396
§ 152
Redovisning av avvikelser gällande bristande IT-säkerhet inom verksamheten
för omsorgs verksamhetsområde 2011
Enligt riktlinjer för avvikelsehantering gällande bristande IT-säkerhet ska
systemansvarig redovisa till Utskottet för omsorg en gång/år vilka avvikelser gällande
IT-säkerhet som skett under det gångna året.
Under 2011 har det inte inkommit några avvikelserapporter till systemansvarig.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt verksamhetens skrivelse 5 april 2012 godkänna redovisningen av avvikelser
gällande bristande IT-säkerhet inom Verksamheten för omsorg 2011.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2012:1396
§ 153
Redovisning och sammanställning Lex Sarah för år 2011 Lex Sarah enligt 14
kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6 § SoL samt i 24 a-24 g §§ och 23 e § LSS
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:5 gällande Lex
Sarah trädde i kraft 1 juli 2011. Genom en förändring i lagen som reglerar Lex Sarah
har bestämmelserna om Lex Sarah utvidgades till att omfatta hela socialtjänsten,
förutom i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning till
att även gälla inom individ- och familjeomsorgen inklusive verksamhet inom
familjerättens område. Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som
skall bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen har i allmänna råd definierat
vad som menas med övergrepp, allvarliga missförhållanden samt personskada.
Verksamheten för omsorg har tagit fram en rutin för Lex Sarah i Orust kommun
utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I rutinen finns beskrivet
ärendeberedning för bland annat rapportering och handläggning av missförhållanden
eller påtaglig risk för missförhållanden samt anmälning till Socialstyrelsen.
Lex Sarah anmälningar som har skett mellan 1 januari till förändringar trädde i kraft 1
juli 2011 har behandlats utifrån tidigare lagbestämmelser, 3 anmälningar gällande
vård och omsorg och 2 anmälningar inom handikappomsorgen.
Enligt den nya lagstiftningen, som trädde i kraft 1 juli skall alla missförhållanden
rapporteras och utredas och beslut fattas huruvida missförhållandet är allvarligt eller
inte och att anmälan till Socialstyrelsen endast gäller de missförhållanden, som
bedömts och beslutas vara allvarliga.
10 Lex Sarah har, enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 4 april 2012 ,
registrerats i Orust kommun 2011.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt verksamhetens skrivelse 4 april 2012 godkänna redovisningen av
sammanställning Lex Sarah för år 2011.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:1938
§ 154
Revidering av Rutin för skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder inom
Verksamheten för omsorg
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-11 § 16 att anta Rutin för
skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder inom Verksamheten för omsorg i Orust
kommun enligt förslag daterat 25 november 2011.
Med anledning av att rutinen även gäller personer som har insatser enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bör revidering av dokumentet
göras enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 4 april 2012.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att revidera dokumentet Rutin för skyddsåtgärder/frihetsinskränkande åtgärder enligt
de tillägg som anges i Verksamheten för omsorgs skrivelse 4 april 2012.
____________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:1626
§ 155
Upphävande av tidigare fattat beslut gällande kommunal rehabiliteringsplan SON 2010-12-14
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-12-14 § 153 att uppdra åt
förvaltningschefen att genomföra en utvärdering samt att utarbeta ett förslag på hur
verksamhetsinnehållet inom dagrehabiliteringen, balansgruppen samt
hemrehabiliteringen ska vara organiserad för att nå optimalt resultat.
Med anledning av ny organisation enligt Kommunstyrelsens beslut 2011-11-30 § 272
att rehabiliteringsenheten i Verksamheten för omsorg organisatoriskt anpassas till de
förändringar som redogörs i verksamhetens skrivelse 21 oktober 2011 föreslås
utskottet besluta att upphäva tidigare beslut från 2010.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2010-12-14 § 153 gällande kommunal
rehabiliteringsplan.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:364
§ 156
Tillåtelse till andrahandsupplåtelse för verksamhet i sjöbod Stocken
Sjöbod och brygga nr 14 på Stocken utarrenderas med rätt för arrendatorn att därpå
bibehålla sjöbod/affär och brygga.
Arrendatorn driver inte längre själv fiskförsäljning i boden utan hyr ut verksamheten
till Albins Fisk AB. Verksamhetsutövaren, Albins Fisk AB, har idag ett hyresavtal
”lokal uthyres som fiskaffär” med Orust Fisk AB, se bilaga 1.
Enligt § 7 i arrendeavtalet, se bilaga 2, får arrendatorn inte hyra ut sjöboden i andra
hand och uthyrning för kommersiellt ändamål är inte i något fall tillåtet.
Diskussion, om att Orust Fisk AB hyr ut i andra hand till Albins Fisk AB, har startat
efter att Albins Fisk kontaktat Orust kommun hösten 2011 om att få ta över
arrendekontraktet. Hyresgästen är bekymrad över att ej kunna fortsätta driva
verksamheten.
Orust Fisk avser att säga upp hyresavtalet om uthyrningen ej får ske.
Albins Fisk AB är idag en populär verksamhet som bör bevaras. Om uthyrningen ej
får fortsätta blir hyresgäst, ortsbor och turister drabbade.
Else-Marie Ragnar yrkar att utskottet ska tillåta uthyrning i andra hand i avsedd
sjöbod.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att arrendatorn har rätt att hyra ut i andra hand till Albins Fisk AB, under
förutsättning att alla erforderliga tillstånd för att driva verksamhet finns.
_________
Sven Olsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att arrendatorn har rätt att hyra ut i andra hand till Albins Fisk AB
(organisationsnummer 556834-4211), under de förutsättningar och den avtalstid som
gäller i grundavtalet och under förutsättning att alla erforderliga tillstånd för att driva
verksamhet finns.
__________

Orust kommun
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KS/2012:707
§ 157
Fastställande av pris för parkeringsplatser i Tuvesvik
Orust kommun upprättade 2006 en detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik utökad
färjeterminal för att bl.a. lösa parkeringsproblem för boende och besökande på
Gullholmen/Härmanö och Käringön. Entreprenaden påbörjades september 2010
och ska vara klar i maj 2013.
Två gemensamhetsanläggningar för de ca 800 parkerings-/garageplatserna, skall
bildas i en lantmäteriförrättning. Marken där gemensamhetsanläggningarna skall
bildas ska säljas till föreningen Gullholmen samt Käringöns samfällighetsförening.
Gemensamhetsanläggningarna skall sedan förvaltas av föreningarna.
En genomsnittlig kostnad för en parkeringsplats är 45 000 kr och en garageplats
55 000 kr, vilket innebär att kommunen kommer att ta betalt utefter antalet
parkerings/garageplatser som finns i området.
Hans Stevander yrkar att kostnaden ska vara 45 000 kronor för parkeringsplats och
55 000 kronor för garageplats.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ta ut ett markpris som motsvarar 45 000 kr/parkeringsplats i Tuvesvik, samt
att ta ut ett markpris som motsvarar 55 000 kr/garageplats i Tuvesvik.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ta ut ett markpris som motsvarar 45 000 kr/parkeringsplats i Tuvesvik, samt
att ta ut ett markpris som motsvarar 54 000 kr/för plats för garage i Tuvesvik.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Arbetsutskottet
KS/2012:1609
§ 158
Tillsättande av arbetsgrupp för kommunal sjöbodspolicy
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det finns ett uttalat behov för en kommunal
sjöbodspolicy. En sjöbodspolicy bör tas fram gemensamt med verksamheten för
samhällsutveckling.
En policy utgör dock endast kommunens inriktning/syfte som ett komplement till de
myndighetskrav som regleras enligt PBL. Sjöbodspolicy kan även utgöra ett viktigt
underlag vid inriktning av kommunens tillsynsinsatser.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2012-04-26 § 94
att lämna förslag till kommunstyrelsen att kommunen beslutar tillsätta en arbetsgrupp
gemensamt med verksamheten för samhällsutveckling och miljö- och
byggnadsnämnden, och
att för detta arbete tillsätta en politisk styrgrupp som avrapporterar till
kommunstyrelsen, samt
att förvaltningarna gemensamt uppdras redovisa hur uppdraget skall genomföras.
__________
Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen besluta att den blivande styrgruppen
avrapporterar till kommunstyrelsen två gånger årligen.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera frågan om utseende av kommunstyrelsens representanter i arbetsgruppen
– till arbetsutskottet, och
att till styrgrupp för framtagande av policy för sjöbodar utse arbetsutskottet, samt
att styrgruppen avrapporterar till kommunstyrelsen två gånger årligen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 159
Anmälan av inkomna skrivelser
Trafiksituationen vid Varekils förskola och grundskola
26 mars 2012
Utskottet för lärande
(KS/2012:397)
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
23 april 2012
Utskottet för lärande
(LVS/2011:37, 2011:4)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 160
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2012-04-11,
2012-05-02, KSUL 2012-04-23, KSUO 2012-04-24,
KSUS 2012-04-25

KS/2012:4 002

Administration m.m.
Yttrande över ansökan om kameraövervakning vid
Svenska Nergy AB i Henån (KS/2012:1531)
Ekonomi
Delegationsbeslut rörande mindre investering – Fyrklövern
(KS/2012:833)
Personalärenden
Delegationsbeslut rörande vakanta tjänstgöringsturer
för sjuksköterskor v 25-34 – hemtjänsten (KS/2012:974)
Upphandling
Delegationsbeslut från upphandlingsverksamheten
(14-2011 UDA)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2012-04-23

KS/2012:6 002

Personalärenden
Enligt löpnr 366 - 464

KS/2012:7 023

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2012-05-08

KS/2012:5 002

Skollagen
Medgivande att få göra sin förskoleklass vid Ängås skola
i stället för Henåns skola (KS/2012:1328)
Medgivande att få återgå till Henåns skola (KS/2011:816)
Läsårstider, förläggning av verksamhets-/arbetsår och
kompetensutvecklingsdagar 2012/2013 (KS/2012:155)
Beslut gällande skolskjuts (KS/2012:233, 2012:360)

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Beslut gällande skolskjuts med taxi (KS/2012:1474)
Beslut gällande skolskjuts vid gemensam vårdnad
och växelvis boende (KS/2012:94, 2012:359,
2012:524, 2012:1247, 2012:1475, 2012:1555)
Beslut gällande skolskjuts i mån av plats (KS/2012:168,
2012:169)
Kultur, fritid, bibliotek och musikskolan
Bidrag till studieförbunden 2012-01-01—2012-07-31
(KS/2012:73)
Avslag på ansökan gällande LOK 1-bidrag (KS/2012:121)
för Flatö Malö samt Tegneby hembygdsföreningar
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:284
§ 161
Anmälan av verksamheten för omsorgs delegeringsbeslut av personärenden sekretess - fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 3/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 3/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 3/2012.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

