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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Alice Österman, ekonom, §§ 162-164, kl. 08.15-09.15
Elisabet Persson, ekonom, §§ 162-164, kl. 08.15-09.15
Emma Carlsson, ekonom, §§ 162-164, kl. 08.15-09.15
Anna Torstensson, utredare/administrativ chef, § 165, kl. 09.15-09.50
Mirjam Johansson, konsult, § 165, kl. 09.15-09.50
Karin Lundgren, konsult, § 165, kl. 09.15-09.50
Marie Matsson, ekonom, § 165, kl. 09.15-09.50
Ronny Svensson, informatör, § 167, kl. 10.45-11.10
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare, §§ 162-170, kl. 08.15-12.00
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare, §§ 162-166, kl.08.15-10.40
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
_________
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2011-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

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

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

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
M
M
Kd
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Hans Stevander
e Anneli Petersson
e Ulf Sjölinder
e Michael Relfsson
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson

Omröstningsprotokoll
Ks § 166
ja nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

avst

Ks § 171
ja nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Summa

8

5

11

2

avst

Ks §
ja

nej

avst
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2012:1829
§ 162
Antagande av preliminär inriktningsbudget 2013 med plan 2014 och 2015
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-06-08.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta preliminär inriktningsbudget med resultat-, finans- och balansbudget för
2013.
_________
Ärendet föreligger för information på kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-13.
Bengt Johansson förslår kommunstyrelsen besluta att återuppta ärendet för beslut
vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att med bifall till Bengt Johanssons förslag lägga informationen till handlingarna.
_________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2012:1527
§ 163
Antagande av investeringsbudget 2013-2016
Beslutade och nya investeringar presenteras och gås igenom.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta en total investeringsram för 2013 om 150 mkr, varav affärsdrivande
verksamhet står för 39,5 mkr, och i övrigt enligt dokument daterat 2012-06-08.
_________
Ärendet föreligger för information på kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-13.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna och återuppta ärendet vid nästa
sammanträde.
_________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2012:1777
§ 164
Prognos 2 för kommunens verksamheter
Som underlag finns förslag till prognos II daterad 2012-05-28
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till verksamheterna för lärande respektive omsorg att ta fram ett
beslutsunderlag avseende justering av medel mellan verksamheterna lärande och
omsorg avseende kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn (i enlighet
med lärandes förslag 2012-05-28), och
att bevilja att verksamheten för lärande får nyttja de riktade medlen för
datorsatsningen 1-1 med 1 500 tkr, till leasing av datorutrustning, och
att i enlighet med utskottet för lärandes förslag 2012-05-28 § 73 upphöra med
barnomsorgsformen pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) på grund av minskad
efterfrågan och förändrad personalbemanning (omplacering i verksamheten), och
att uppdra till verksamheten för samhällsutveckling att inom kost och lokalvård
fördela hittills uppkomna kostnader på respektive verksamhet (främst lärande och
omsorg) som köper tjänsterna för att få budget i balans varvid verksamheten
upprättar nödvändig åtgärdsplan och återkommer till kommunstyrelsens
arbetsutskott, samt
att verksamheten för samhällsutveckling återkommer med handlingsplan på hur
fjärrvärmesatsningen ska nå ett nollresultat.
Kommunfullmäktige beslutar
att med de av kommunstyrelsen vidtagna åtgärderna, godkänna prognos II.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till verksamheterna för lärande respektive omsorg att ta fram ett
beslutsunderlag avseende justering av medel mellan verksamheterna lärande och
omsorg avseende kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn (i enlighet
med lärandes förslag 2012-05-28), och
att bevilja att verksamheten för lärande får nyttja de riktade medlen för
datorsatsningen 1-1 med 1 500 tkr, till leasing av datorutrustning, och
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att i enlighet med utskottet för lärandes förslag 2012-05-28 § 73 upphöra med
barnomsorgsformen pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) på grund av minskad
efterfrågan och förändrad personalbemanning (omplacering i verksamheten), och
att uppdra till förvaltningen att inom ramen för inriktningsbudgeten fördela och
internt balansera kostnaderna för kost- och lokalvårdsverksamheten, samt
att verksamheten för samhällsutveckling återkommer med handlingsplan på hur
fjärrvärmesatsningen ska nå ett nollresultat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med de av kommunstyrelsen vidtagna åtgärderna, godkänna prognos II.
_________
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KS/2012:1772
§ 165
Redovisning av Kostnad Per Brukare (KBP) från verksamheten för omsorg
Kostnad per brukare (KBP) är en metod för att beräkna kostnader per insats och
brukare inom kommunal vård och omsorg. Metoden kan användas för att få fram
bättre information om prestationer och kostnader inom vård och omsorg, något som
i sin tur ger ett bättre underlag för styrning, uppföljning, utveckling och förbättring
av verksamheten. Verksamheten för omsorg har under våren genomfört projektet
Kostnad per brukare inom områdena Vård och Omsorg samt Handikapp-omsorgen.
Projektledare var Ensolution AB i samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
_________
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Exp: Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för lärande
KS/2011:2015
§ 166
Handlingsplan för åtgärder vid Bagarevägens förskola
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-04-20 i delegationsbeslut 2012:287
med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §, 21 § att förelägga verksamheten för lärande,
Orust kommun, organisationsnummer 212000-1314, såsom verksamhetsutövare att
senast 2012-05-05:
• inkomma med åtgärdsprogram med tidplan som redovisar planerade
åtgärder, för Bagarevägens förskola (Henån 1:273),
• redovisa tidplan för flytt av barnen från avdelningen Limpan. Avdelningen
Limpan ska stängas senast 2012-07-01,
• lämna in besiktningsprotokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen
(OVK), till miljö- och byggnadsförvaltningen.
I skrivelse 2012-05-18 svarar verksamhetschefen för lärande. I ny skrivelse från
miljö- och byggnadsförvaltningen efterfrågas bl.a. handlingsplan och redovisning av
lösning på kort sikt. Ett sista datum för svar sätts till 2012-06-13.
Ingrid Cassel förslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till förvaltningen att till
miljö- och byggnadsnämnden inlämna en handlingsplan som alternativ till stängning
av lokaler på Bagarevägens förskola, samt att uppdra till förvaltningen att genomföra
metoden inläggning av så kallat övertryck i lokalerna på förskolebyggnaden.
Bengt Torstensson föreslår kommunstyrelsen besluta att använda lätta byggnader
under tiden till ny förskola finns tillgänglig.
Ordföranden förklarar Ingrid Cassels förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för Ingrid Cassels förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Bengt Torstenssons förslag röstar nej.”
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Ingrid Cassels förslag.
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen, genom Bengt Torstensson, och
folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
_________
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Exp: Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS/2011:871
§ 167
Slutrapport från utredningsgruppen för fritidsbåtsmuseum
Efter motion härom beslutade kommunfullmäktige 2010-11-11 § 120 att uppdra till
kommunstyrelsen att utse en grupp för att utreda fritidsbåtsmuseum – om
förslagsvis tre ledamöter varav en ordförande och tillika sammankallande – med
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med ekonomisk kalkyl som även innehåller
förslag på förutsättningar på etableringen och förslag på lämplig samarbetspartner
med näringslivet och andra tänkbara samarbetspartners för att etablera ett
fritidsbåtsmuseum på Orust med inriktningen dåtid, nutid och framtid, att för
ändamålet i 2011 års budget arbeta in ett anslag om 200 000 kr, och att utredningens
resultat ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges maj-sammanträde 2011, samt
att detta projekt samkörs med det pågående projektet ”Båtvarvsmuseum på Orust”.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 19 att utse följande grupp:
Bengt Torstensson, Svanesund, S
Claes Nordevik, Svanesund, FP – sammankallande
Helen Ragnar-Ljungqvist, Ellös, FPO
Christian Romberg, Henån, M
Kristina Svensson, Ottestala, MP
Kommunstyrelsen valde 2011-03-16 § 71 in Lars-Åke Gustavsson i gruppen för att
ersätta Christian Romberg som avgått.
__________
Utredningsgruppen återredovisar i beslut av 2012-05-23 och skrivelse av 2012-05-24
sina slutsatser.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att med utgångspunkt från skrivelse
2012-05-24 lämna förslag på handlingsplan för att förstärka Orusts varumärke där
tradition, utveckling och kvalité lyfts fram i syfte att på sikt åstadkomma ett maritimt
upplevelsecentrum, samt
att översända rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
_________
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Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen besluta att entlediga arbetsgruppen och
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att med utgångspunkt från skrivelse
2012-05-24 lämna förslag på handlingsplan för att förstärka Orusts varumärke där
tradition, utveckling och kvalité lyfts fram i syfte att på sikt åstadkomma ett maritimt
upplevelsecentrum, samt att översända rapporten till kommunfullmäktige för
kännedom.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Pernerviks förslag.
_________
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Exp: Verksamheten för samhällsutveckling
NCC
Sjöleden
KS/2008:361
§ 168
Godkännande av överlåtelse av exploateringsavtal med NCC Hällevik AB
Sjöleden Hällevik AB har i skrivelse 2012-06-07 uttryckt önskemål om en överlåtelse
enligt rubrik.
Bengt Johansson, med instämmande av Lars-Åke Gustavsson, föreslår
kommunstyrelsen att avslå framställningen med hänvisning till att avtalsparten
bakom framställningen inte är den part som Orust kommun har nu gällande avtal
med.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
_________
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2012:1623
§ 169
Bildande av bolaget SOLTAK AB
I skrivelse 2012-05-11 redogörs för bakgrunden till behovet och förslaget att bilda
ett gemensamt bolag SOLTAKskommunerna emellan (Stenungsunds, Orusts, Lilla
Edets, Tjörns, Ales och Kungälvs kommuner).
Bolaget bildas för att sköta olika stöd- och serviceuppgifter gemensamt för
kommunerna. Den enskilda kommunen ansluter sig sedan efter beslut härom till det
specifika samarbetet som erbjuds inom ett visst område där man har intresse att
delta.
Bolaget ska heta SOLTAK AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun går in som delägare i aktiebolaget SOLTAK AB, och
att Orust kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde om 100 kronor/aktie;
medel till ändamålet ur likvida medel, och
att godkänna förslag till bolagsordning, daterad 2012-05-11, för SOLTAK AB, samt
att godkänna förslag till ägardirektiv för SOLTAK AB av samma datum.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2012-06-13

Exp: Utskottet för lärande
KS/2012:1703
§ 170
Anpassning av verksamheten vid Varekils förskola hösten 2012, på grund av
minskat antal barn i kö
Förskolan i Varekil lämnar 20 barn till förskoleklassen hösten 2012. 6 barn
slutar/flyttar över till annan förskola. I aktuell kö till Varekil står 4 förskolebarn.
För att anpassa verksamheten till ett mindre antal barn finns förslag att stänga en
avdelning temporärt (18 platser) under hösten 2012. Resultatet av att stänga en
avdelning under hösten blir i dagsläget att det fortfarande finns 5 tomma platser till
förfogande. I Varekils område finns 11 barn födda 2011 som ej står i kön.
Verksamheten gör bedömningen att behovet av förskoleplatser kommer att öka igen
under våren och därför planeras för att starta förskoleavdelningen i januari-februari
igen. Det medför att ingen extra förskolemodul behövs under hösten. Det är viktigt
att det blir en långsiktig lösning from våren 2013 där det ges möjlighet till en flexibel
avdelning som kan användas av både förskola, skola och fritidshem efter behov.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att temporärt stänga en förskoleavdelning vid Varekils förskola, för att anpassa
verksamheten till ett minskat antal barn i kö och en budget i balans.
_________

Orust kommun
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2009:460
§ 171
Godkännande av köpeavtal Fiskberedning Paul Mattsson AB i Ellös
Fiskberedning Paul Mattson AB påkallar i skrivelse 2009-04-27 den optionsrätt
bolaget har att förvärva kaj i den del av fastigheten Morlanda-Slätthult 2:78 som
kommunen förvärvat av Mattssons för kajändamål. Undertecknat avtal om köp av
kajen har inkommit i april månad 2012.
Kapitalkostnaden för kajen är idag 372 137 kronor/år och restvärdet 4 773 463
kronor.
I Ellös verkar ett antal företagare som ser sin möjlighet att nyttja kajen gå om intet
vilket inverkar på deras möjlighet att driva sina företag. En protestlista är inlämnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-18 § 130 att ge
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet i uppdrag att utreda frågor kring ett
gammalt optionsavtal.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2011-03-23 § 20 att, i enlighet med Claes
Nordeviks förslag, fortsätta att arrendera ut kajen till Paul Mattsson AB i Ellös, samt
att uppdra till mark- och exploateringschefen att arbeta vidare med arrendefrågan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2011-05-18 § 71 att inte gå vidare med
arrendeavtalet utan arbeta vidare med optionsavtalet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2011-11-09 § 140 att godkänna förslag till
köpeavtal för del av Morlanda-Slätthult 1:29 med Fiskberedning Paul Mattsson AB i
Ellös.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 § 166 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
Kerstin Gadde yrkar att utskottet inte ska godkänna köpekontraktet med
Fiskberedning Paul Mattsson AB och att kommunen skall fortsätta arrendera ut
kajen till Fiskberedning Paul Mattsson AB enligt gällande avtal.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ej godkänna köpekontrakt med Fiskberedning Paul Mattsson AB avseende kajen
på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:78, samt
att fortsätta arrendera ut kajen enligt gällande avtal.
_________
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Bengt Johansson, Kerstin Gadde och Hans Pernervik yrkar bifall till utskottets
förslag.
Veronica Almroth förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Veronica Almroths förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2012-06-13

Exp: Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2009:1173
§ 172
Förlängning av påbörjande av byggnation på fastigheten Huseby 1:80
På den kommunala fastigheten Huseby 1:80 har köpekontrakt skrivits och
handpenning betalats. Köparen har fått förlängning angående påbörjande av
byggnation med totalt 24 månader från köpekontraktets undertecknande fram till
och med 2012-08-16.
Köparen avvaktar starten av byggnation för att det saknas fyllnadsmassor på tomten
som sluttar mycket brant. Köparen väntar på fler som ska spränga i området och då
kan det bli överskott av sprängsten, som kan användas till att fylla ut tomten.
Els-Marie Ragnar yrkar att köpekontraktet skrivs om.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Huseby 1:80 för att ge
köparen ytterligare förlängning till och med 2013-02-16 för att påbörja byggnationen
med att gjuta grundplatta eller motsvarande.
_________
Kerstin Gadde, med instämmande av Bengt Johansson och Hans Pernervik, förslår
kommunstyrelsen besluta att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten
Huseby 1:80 för att ge köparen ytterligare förlängning till och med 2013-02-16 för
att påbörja byggnationen med att gjuta grundplatta eller motsvarande.
Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes förslag.
_________

Orust kommun
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2012:535
§ 173
Motion om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslår i motion 2012 03 08
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga
barnfattigdomen samt utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att
bekämpa den.
I verksamheten för omsorgs skrivelse 2012-05-03 beskrivs familjer med låg
inkomststandard, försörjningsstöd i Orust kommun samt eventuella åtgärder för att
bekämpa barnfattigdom.
_________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av att frågan hör hemma dels mer på det generella välfärdsplanet
och som bör hanteras på regeringsnivå dels också på en övergripande kommunal
nivå, uppdra åt kommunstyrelsen att begära in yttranden från kommunens övriga
verksamhetsområden
att uppdra åt kommunstyrelsen, utifrån inkomna remissvar, fortsätta arbetet med att
upprätta en övergripande plan för att bekämpa barnfattigdomen inom Orust
kommun
att enligt verksamhetens skrivelse 2012-05-03, utifrån verksamheten för omsorgs
nivå, anse motionen vara besvarad.
att paragrafen justeras omedelbart.
_________
Bertil Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2012:1464
§ 174
Kvartal 1 2012 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej har
verkställts enligt SoL och LSS och har rapporterats till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f
§ SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS en gång per
kvartal (lagändring 2008), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i
verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering första kvartalet 2012 - SoL och LSS
Verksamhetsområde
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg
Handikappomsorgen

Antal gynnande beslut
som inte är verkställda
inom 3 månader
0
9
3

Beslutet är nu
verkställt
6

Kvartalsrapporten har, enligt verksamhetens skrivelse 13 april 2012, skickats till
Socialstyrelsen och kommunens revisor 13 april.
_________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för första kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 1 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. 6 f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Kommunfullmäktige
KS/2010:1113
§ 175
Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning - kommunstyrelsens utskotts
befogenheter
Kommunfullmäktiges gällande arbetsordning beslutades 2010-12-16 § 151, som en
beskrivning av vilka befogenheter kommunstyrelsens utskott har – ett förslag till
tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning har tagits fram. En ny § 43 i
arbetsordningen ger utskotten befogenheter som formellt inte varit klarlagda
tidigare.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i arbetsordningen göra tillägg lydande:
Utskottens övriga befogenheter
§ 43
Utskotten får inom sina ansvarsområden fatta beslut att initiera ärenden med
information till kommunstyrelsen, fördela uppdrag till den verksamhet man ansvarar
för och i övrigt fatta beslut i enskilda framställningar, där inte nya medel tas i anspråk
eller beslutet är av principiell eller av prejudicerande karaktär.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Verksamheten för samhällsutveckling
Brattås CK
KS/2011:1950
§ 176
Godkännande av nyttjanderättsavtal med Brattås CK för löparbanor, Henån 3:1
Brattås CK inkom i november 2011 med en ansökan om att få anlägga löparbanor
och liten bod till diverse redskap i anslutning till Henåns skola. Bygglov för bod och
anläggning har beviljats i januari 2012.
Anläggningen skall nyttjas tillsammans med skolans nya anläggning, som inte
förväntas räcka till för skolans ändamål.
Marken är planlagd för allmänt ändamål. Över området löper ett stråk för
underjordiska ledningar. Ledningarna säkras genom att skriva in i arrendeavtalet att
kommunen, när som helst, har rätt att gräva upp om det blir nödvändigt.
Brattås CK avser att söka pengar hos allmänna arvsfonden som kräver ett minst 10årigt arrendeavtal för att bidrag skall kunna medges.
För att underlätta för Brattås CK att söka pengar ur allmänna arvsfonden föreslås att
ett 10-årigt arrendeavtal, förslag daterat 2012-05-10, med 5-års automatisk
förlängning, om det inte sägs upp.
Bengt Johansson förslår ett 10-årigt avgiftsfritt nyttjanderättsavtal som innehåller
samnyttjande med Henåns skola samt att diskussion ska föras med Brattås CK om
var boden ska placeras.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna ett 10-årigt avgiftsfritt nyttjanderättsavtal med Brattås CK på fastigheten
Henån 3:1 för idrottsändamål, och
att anläggningen som nyttjanderättsavtalet avser skall kunna samnyttjas med Henåns
skola, samt
att föra diskussion med Brattås CK om bodens placering.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Verksamheten för samhällsutveckling
Eva Skoglund
KS/2012:138
§ 177
Medborgarförslag om utredning av kommunalt centrallager
Eva Skoglund, Henån, föreslår i medborgarförslag, daterat 2012-01-27, att utreda
inrättandet av kommunalt centrallager för diverse förbrukningsartiklar där också
funktionsnedsatta kan anställas som medarbetare.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 40 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Det inkomna medborgarförslaget skulle enligt förslagsställaren vara en fördel ur
miljösynpunkt genom att ta emot stora leveranser med artiklar mot vad som görs
idag och detta skulle även innebära en ekonomisk vinst. Anställning av
funktionshindrade skulle även kunna ske.
Som underlag finns skrivelse 2012-04-18 från verksamheten för samhällsutveckling.
Els-Marie Ragnar yrkar att verksamheten för samhällsutveckling får i uppdrag att
utreda eventuellt inrättande av kommunalt centrallager samt att medel ska anvisas
härför.
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att utreda inrättandet av
kommunalt centrallager för diverse förbrukningsartiklar samt anvisa medel härför.
_________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att, med avslag till
medborgarförslaget, inte inrätta ett kommunalt centrallager.
Bengt Torstensson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Socialstyrelsen
Verksamheten för omsorg
KS/2012:1669
§ 178
Redovisning av stimulansmedel för insatser för vård och omsorg om äldre
personer år 2011
Orust kommun har under åren 2007, 2009 , 2010 och 2011 ansökt och beviljats
stimulansmedel i syfte att utveckla och höja kvalitén för vård och omsorg om äldre.
De områden som verksamheten prioriterade var, kost och nutrition, rehabilitering,
demensvård och det sociala innehållet.
2006 beslutade riksdagen efter att behandlat regeringens proposition Nationell
utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.2005/06:115) att avsätta
stimulansmedel till kommuner och landsting för att förbättra vården och omsorgen
om äldre(delar av stimulansbidraget fick användas till att finansiera ökade kostnader
för individbaserad statistik) De områden regeringen prioriterat har varit:
Demensvård
Rehabilitering
Kost och nutrition
Det sociala innehållet
Läkartillgång såväl i särskilt boende som i ordinärt boende
Läkemedelsgenomgångar
Förebyggande arbete
Verksamheten prioriterade utveckling av demensvård, rehabilitering, kost och
nutrition och det sociala innehållet. De områden som avslutades 2008 var
demensvård och det sociala innehållet. Utvecklingsområdet rehabilitering utvidgades
och då i form av ett Hemrehabiliteringsprojekt.
Inom området kost och nutrition har Genombrottsmetoden tillämpats och
omfattade samtliga särskilda boenden och parallellt med detta har ett projekt pågått
som bland annat innefattade kvalitetssäkring av måltiderna i särskilda boenden.
I verksamheten för omsorgs skrivelse 16 maj 2012 finns dels en redogörelse om
verksamhetens prioriterade mål dels ekonomisk redovisning och förbrukningen
mellan de olika områdena under åren 2007 - 2011.
_________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av stimulansmedel för insatser om omsorg och vård av
äldre
att översända redovisningen till Socialstyrelsen

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att paragrafen justeras omedelbart.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
_________
Denna paragraf justeras omedelbart.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Verksamheten för omsorg
KS/2012:433
§ 179
Antagande av lokal handlingsplan för vård i livets slut i Orust kommun
Sociala omsorgsnämnden gav förvaltningen i oktober 2006 § 150 i uppdrag att skapa
ett hospice på nämndens korttidsboende Ängsviken.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2008-12-16 § 152 att anta Handlingsplan för
palliativ vård i Fyrbodal 2008-2010 att en anpassning efter lokala behov och
förutsättningar kommer att ske i samråd med Carema Närsjukvård gällande
handlingsplanen och handläggningsordning och att nämnden får en uppföljning om
mål och planer m.m. Detta skulle ske under 2011 men så har inte skett.
Vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska fick i uppdrag under hösten 2011 att
verkställa beslutet om upprättande av lokal riktlinje. I det arbetet diskuterades även
frågan om att skapa hospicevård på korttidsboendet Ängsviken. Hospicevård är att
erbjuda kvalificerad vård i hemlik miljö.
Hemsjukvårdsinsatser inom palliativ vård till kommuninvånarna i Orust kommun är
av mycket god kvalitet. Samverkan med sociala omsorgshandläggare, enhetschefer
och vård och omsorgspersonal fungerar också utmärkt.
Enligt verksamhetens skrivelse 6 mars 2012 har verksamheten utifrån handlingsplan
för palliativ vård i Fyrbodal 2008 - 2010 tagit fram ett förslag på lokala riktlinjer för
Vård i livets slutsked i Orust kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 § 98 att återremittera ärendet för en
konsekvensanalys av kostnaderna.
Verksamheten för omsorg har kompletterat dels tjänsteskrivelsen daterad 6 mars
2012 med en redovisning gällande avsatta medel för vård i livets slut dels i de lokala
riktlinjerna för ”Vård i livets slutskede” tydliggjort samverkan med Carema
Närsjukvård.
_________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta lokal handlingsplan för vård i livets slut i Orust kommun i enlighet med
Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 6 mars 2012
att från och med 2013 års budget arbetas in en kostnadsberäkning av cirka 100 000
kronor per år in i Verksamheten för omsorgs budget.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att paragrafen justeras omedelbart.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Socialstyrelsen
Projektledare
KS/2011:587
§ 180
Godkännande av ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
Orust kommun har tidigare i olika samarbetskonstellationer ansökt om medel till
olika projekt som rört arbetet med våld i nära relationer. Via Socialstyrelsen ges nu
möjlighet att ansöka om medel för att vidareutveckla tidigare genomförda projekt.
Kommunstyrelsen i Orust deltog bland annat i samarbete med Tjörn och
Stenungsund efter ansökningar härom i tre olika projekt som startades 2011 (KS
2011-05-26, § 117-119).
I tidigare beslut KS 2012-03-14 § 78 så beslutade Kommunstyrelsen att ställa sig
bakom att ansöka om medel för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer
företrädesvis i samverkan med Stenungsund och Tjörns kommuner.
Ansökan är, enligt förvaltningens skrivelse 25 maj 2012, nu sammanställd och finns
sammanfattad i skrivelse som bilaga till förvaltningsskrivelse.
_________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens
arbete mot våld i nära relationer
att paragrafen justeras omedelbart.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Nämndemannaföreningen
Kanslichef
KS/2012:1666
§ 181
Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för nämndemän
Uddevalla tingsrätts nämndemannaförening önskar i skrivelse 2012-04-24, genom
dess ordförande Göran Fahlgren ett bidrag från kommunerna till nämndemännens
kompetensutveckling.
Man önskar ett årligt bidrag med 300 kr/nämndeman. Orust utser åtta nämndemän.
__________
Veronica Almroth föreslår kommunstyrelsen besluta att inte bevilja bidrag.
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja bidrag enligt ansökan om
totalt 2 400 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Ingrid Cassels förslag.
_________
Veronica Almroth föreslår kommunstyrelsen besluta att inte bevilja bidrag.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: OKFS
Delegater
Kanslichef

KS/2011:27

§ 182
Ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 2 att anta förslag till delegeringsordning.
Av skäl som ändringar i arbetsuppgifter och ansvar och praktiska överväganden har
vissa ändringar i delegeringsordningen föreslagits.
Följande förändringar föreslås i skrivelse av 2012-05-21:
1. P 1.10 ”Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till
enskild eller myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild”
Ytterligare delegat: upphandlare
Anmärkning: Upphandlares befogenheter avser upphandlingsärende
2. P 1.13 ”Tillståndsgivning till alkoholservering”
Delegat: Administrativ samordnare, Medborgarservice (ändrad delegat)
3. P 1.24 ”Yttrande över begäran om fartbegränsning till sjöss” (ny punkt)
Delegat: SU
4. P 5.6.3 ”Arbetsmiljöuppgifter utifrån systematiska arbetsmiljöarbetet”
Delegat: Kommunchef
Anmärkning: Med möjlighet att vidaredelegera
5. P 6.3.1 ”Särskilt parkeringstillstånd till rörelsehindrade”
Delegat: Administrativ samordnare, Medborgarservice (ändrad delegat)
6. P 6.3.4 ”Beslut i ärenden om flyttning av fordon med tillämpning av lagen
om flyttning av fordon i vissa fall”
(punkten tas bort då beslutsbefogenheterna inom ramen av lagen i sin helhet
bedöms ligga inom miljö- och byggnadsnämndens kompetensområde)
Miljö- och byggnadsnämnden delegerar därmed alla slag av flyttning av
fordon.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra delegeringsordningen i enlighet med skrivelse av 2012-05-21, samt med
komplettering av att dels chef – medborgarservice förs in som ersättare i P 1.13 och
P 6.31 dels att ekonomichefen förs in som delegat på samtliga de punkter som
tidigare varit delegerade till finanschef.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra delegationsordningen enligt följande:

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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1. P.10 ”Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till
enskild eller myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild”
Ytterligare delegat: upphandlare
Anmärkning: Upphandlares befogenheter avser upphandlingsärende
2. P 1.13 ”Tillståndsgivning till alkoholservering”
Delegat: Administrativ samordnare, Medborgarservice (ändrad delegat)
Ersättare: Chef - Medborgarservice
3. P 1.24 ”Yttrande över begäran om fartbegränsning till sjöss” (ny punkt)
Delegat: SU
4. P 5.6.3 ”Arbetsmiljöuppgifter utifrån systematiska arbetsmiljöarbetet”
Delegat: Kommunchef
Anmärkning: Med möjlighet att vidaredelegera
5. P 6.3.1 ”Särskilt parkeringstillstånd till rörelsehindrade”
Delegat: Administrativ samordnare, Medborgarservice (ändrad delegat)
Ersättare: Chef - Medborgarservice
6. P 6.3.4 ”Beslut i ärenden om flyttning av fordon med tillämpning av lagen
om flyttning av fordon i vissa fall”
(punkten tas bort då beslutsbefogenheterna inom ramen av lagen i sin helhet
bedöms ligga inom miljö- och byggnadsnämndens kompetensområde)
Miljö- och byggnadsnämnden delegerar därmed alla slag av flyttning av
fordon.
I övrigt förs ekonomichefen in som delegat på samtliga de punkter som
tidigare varit delegerade till finanschefen.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: E Skoglund
KS/2012:66
§ 183
Medborgarförslag om utlåning av bårtäcke vid begravning
Eva Skoglund, Henån, föreslår i medborgarförslag daterat 2012-01-16 att
kommunen fritt lånar ut bårtäcke vid begravning.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 39 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och redovisar resultaten i skrivelse
av 2012-04-11.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med anledning av att erforderlig tillgång på bårtäcken finns avslå
medborgarförslaget.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:373
§ 184
Information från ordföranden
Resultat från fuktmätningar på Henåns skola. En underhandsrapport har lämnats till
kommunen.
Förhöjd fuktighet, på vissa ställen, har påvisats och mikrobiologisk tillväxt har också
kunnat ses.
Ventilationen är inte helt tillfyllest och här fortsätter en undersökning om vilka
åtgärder som är bäst.
Nu fortsätter kommunens representanter med nya diskussioner med berörda
entreprenörer. Utgångspunkten är att entreprenörerna har ansvaret för att åtgärda de
påvisade bristerna.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 185
Anmälan om inkomna skrivelser
Rapport från Luft i Västs årsmöte
16 april 2012
Rapport ”Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2011”
(H-nr 2012:5657)
Tillsyn enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
30 maj 2012
Beslut från Socialstyrelsen
(KS/2011:161)
_________
Anmälan läggs till handlingar.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:5
§ 186
Anmälan om 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,
2012-05-29, KSUS 2012-04-25, 2012-05-16, 2012-05-23
Serveringstillstånd
Delegationsbeslut enligt lista 2012-05-30

KS/2012:4

002

KS/2012:1760

Ekonomi
Delegationsbeslut rörande mindre investering
Investering GPS Miljö- och byggnadsnämnd
(KS/2012:1640)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2012-05-15

KS/2012:6

002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2012-06-01

KS/2012:5

002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2012-05-31

KS/2012:8

002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2012-06-01

KS/2012:5

002

Gatu- och VA-verksamhet
Delegationsbeslut enligt förteckning 2012-06-01

KS/2012:5

002

Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt förteckning 2012-05-30

KS/2012:5

002

Kultur, fritid, bibliotek och musikskola
Delegationsbeslut enligt förteckning 2012-05-31

KS/2012:5

002

Personalärenden
Enligt löpnr 465 – 497

Skollagen
Medgivande att få göra sin skolgång vid Stenungsunds
Montessoriskola i Stenungsunds kommun (KS/2012:1329)
Medgivande att återgå till Ängås skola från Orust Waldorfskola
(KS/2012:1637)

7

Orust kommun

Kommunstyrelsen

_________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2012-06-13

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:284
§ 187
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 4/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 4/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 4/2012.
________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

