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2011-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
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o Bengt Torstensson
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Hans Pernervik
o Els-Marie Ragnar
o Martin Göransson
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson
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e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Hans Stevander
e Catarina Mellberg
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
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KS/2012:2615
§ 307
Information/diskussion om Henåns skola
Ärendet diskuteras på sammanträdet.
Ärendet föranleder diskussion men inget beslut.
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2012:2132
§ 308
Utredning om kundval inom hemtjänst enligt lag om valfrihet (LOV)
Kommunstyrelsen beslutade 2011 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra
för kommuninvånarna på Orust att välja utförare enligt lagen om valfrihet. En av
förutsättningarna för detta var att göra en genomlysning av kostnaderna i
verksamheter. För detta engagerades ett konsultföretag, Ensolution, som har tagit
fram en metod för att mäta kostnad per brukare.
Den utredningen gjordes under våren 2012 och bekostades med stadsbidrag. Tanken
var att LOV utredningen skulle göras av tjänstemännen i förvaltningen men med
anledning av personalavgångar så var det inte möjligt då kompetensen saknades.
Förvaltningsområdes-chefen för Verksamheten för omsorg beslutade under
september att ge uppdraget att utföra utredningen till Ensolution AB. Statliga, för
ändamålet sökta medel, bekostar utredningen.
Ensolution AB har nu tagit fram ett underlag som beskriver dels vad Lagen om
valfrihet innebär dels vilka förutsättningar som krävs utifrån nuläget inom
äldreomsorgen och påpekanden om vad som behöver förändras när det gäller
tilldelning av resurser och verksamhetens organisation samt förfarandet när det gäller
upphandling av externa utförare.
Det troliga är, när det gäller lagen om valfrihet , att det under 2014 kommer att bli
obligatoriskt för kommunerna att erbjuda andra utförare än de egna verksamheterna.
En möjlig utveckling vid införandet av LOV är att kostnaderna för kommunen till
en början kommer att öka.
En annan konsekvens är att kommunen, på ett helt annat sätt än tidigare, tvingas
ägna sig åt kvalitetskontroller och jämförelser både i kvalitet och i effektivitet i
förhållandet mellan egna utförare och externa utförare. Förutom valfriheten borde
det ha det goda med sig att den egna verksamheten blir kvalitetsmässigt både bättre
och effektivare.
En ytterligare effekt, om det är många som vill ha ett annat utförande än den
kommunala, är att personalbehovet i kommunen minskar. Dock kommer en
förstärkning att behövas när det gäller administrativa resurser.
En önskvärd utveckling vore att personal i kommunens egna verksamheter valde att
prova på att bli externa utförare eftersom kommunen då skulle öka företagandet på
ön.
Kundvalet rör i första hand hemtjänstinsatser, som service, omvårdnad, ledsagning
och matdistribution. Som framgår av utredningen krävs stora och omfattande
förändringar av socialtjänstens organisation dessutom krävs förändringar i
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resursfördelningsmodellen på Orust. Därutöver krävs framtagandet av
upphandlingsunderlag. Allt detta är både tids- och resurskrävande och därför är ett
införande av kundval inom hemtjänsten är inte önskvärt före årsskiftet 2014.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lämna över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om kundval inom hemtjänst
enligt lag om valfrihet (LOV).
______________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall remittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
I skrivelse daterad 2012-11-07 från Verksamheten för omsorg, som fanns med i
handlingarna till Utskottet för omsorg framförs följande förslag till beslut;
Förslag till beslut:
(Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen)
Kommunstyrelsen beslutar
att införa kundval inom hemtjänsten med hänvisning till Ensolution AB:s utredning,
i enlighet med gällande lagstiftning LOV 2008:962
att ge Utskottet för omsorg i uppdrag att förbereda och föreslå nödvändiga
förändringar i verksamheten och i resursfördelningssystemet i syfte att införa
kundval inom hemtjänsten från och med 1 januari 2014.
Bengt Torstensson yrkar avslag på liggande förslag.
Kristina Svensson yrkar arbetsutskottet besluta enligt liggande förslag men föreslår
att den första att-satsen skall tas bort.
Bengt Johansson tillstyrker Kristina Svenssons förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Kristina
Svenssons förslag.
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Utskottet för omsorg i uppdrag att förbereda och föreslå nödvändiga
förändringar i verksamheten och i resursfördelningssystemet i syfte att införa
kundval inom hemtjänsten från och med 1 januari 2014.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Bengt Torstensson yrkar avslag
på arbetsutskottets förslag.
Claes Nordevik, Sven Olsson, Leif Apelgren, Bengt Johansson och Bo Andersson
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Socialdemokraternas yrkande om avslag på arbetsutskottets
förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges nio ja-röster och fyra nej-röster. Av omröstningsprotokollet
framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Utskottet för omsorg i uppdrag att förbereda och föreslå nödvändiga
förändringar i verksamheten och i resursfördelningssystemet i syfte att införa
kundval inom hemtjänsten från och med 1 januari 2014.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

2012-12-05

Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1689
§ 309
Diskussion angående revisionens kritik mot kommunfullmäktiges beredningar
samt beslut om införande av visionsgrupp
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31§ 95 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att bereda frågan om visionsgrupp, som en enda beredning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige diskuterade 2012-05-31 revisionens kritik mot hur
kommunfullmäktiges tre beredningar fungerar och utifrån detta diskuterades om
möjligheten att ersätta beredningarna med en visionsgrupp.
I nuvarande upplägg för beredningarna mot kommunfullmäktige kan en otydlighet
skönjas, att man blandar ihop dessa med beredningarna inför utskotten.
Kommunfullmäktiges beredningar skall verka för att ta fram förslag för framtiden
t.ex. utifrån översiktsplanen och för att undvika missförstånd om ordet ”beredning”,
kan man ändra namnet till Visionsgrupp.
I revisionens kritik framgick också att beredningarna i vissa fall inte fungerar som var
tänkt utifrån förslaget. En del beredningar har haft svårt att finna sitt sätt att arbeta
på. Ett förslag för att få igång verksamheten är att man ersätter de tre beredningarna
med en visionsgrupp och denna grupp kan arbeta med framtidsfrågor rörande
lärande, omsorg, ekonomi och samhällsplanering.
Idag ingår 27 stycken politiker i de tre beredningarna. Man kan t.ex. minska antalet
deltagande politiker till 18 stycken. Utifrån den eventuella visionsgruppen kan
mindre arbetsgrupper bildas för att arbeta med specifika framtidsfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
visionsgrupp med 18 deltagare, samt
att visionsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
__________
Bengt Torstensson yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi skall
invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.
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Veronica Almroth yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi ska
behålla tre beredningar.
Kristina Svensson förslår i ett tilläggsyrkande till liggande förslag att komplettera; att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Ordföranden frågar på samtliga förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
liggande förslag med tillägget att visionsgrupp ska ersättas med benämningen
framtidsgrupp.
Efter omröstning då Bengt Torstenssons förslag ställs mot det liggande förslaget
fastställes att arbetsutskottet beslutat enligt liggande förslag med tillägget att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp med 18 deltagare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp genom Bengt Torstensson reserverar sig
mot beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp genom Veronica Almroth reserverar sig mot
beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
Lars-Åke Gustavsson förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
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att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01.
Bengt Johansson föreslår i ett tilläggsyrkande till Lars-Åke Gustavssons förslag att
följande två att-satser skall läggas till;
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Bengt Torstensson yrkar avslag på Lars-Åke Gustavssons förslag med motiveringen
att vi skall invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.
Claes Nordevik tillstyrker Bengt Torstenssons avslagsyrkande.
Tre förslag till beslut finns.
Ordföranden ställer Lars-Åke Gustavssons förslag mot Bengt Torstenssons förslag
och finner Lars-Åke Gustavssons förslag antaget.
Ordföranden frågar om Bengt Johanssons tilläggsyrkande skall läggas till Lars-Åke
Gustavssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars-Åke
Gustavssons förslag med Bengt Johanssons tilläggsyrkande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01, och
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare, samt
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Bengt Torstensson yrkar avslag
på arbetsutskottets förslag.
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Claes Nordevik tillstyrker Socialdemokraternas yrkande om avslag.
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Socialdemokraternas yrkande om avslag på arbetsutskottets
förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges åtta ja-röster och fem nej-röster. Av
omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01, och
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare, samt
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp och Claes Nordevik reserverar sig mot
beslutet.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1629
§ 310
Bidrag till anläggande av konstgräsplan
Ansökan om bidrag för att anlägga en konstgräsplan inkom 2012-05-09.
Gilleby IF är i stort behov av en konstgräsplan för att kunna konkurrera med andra
idrottsklubbar. De klubbar som inte har eget konstgräs får hyra in sig hos andra
vilket är kostsamt.
Gilleby IF är beredda att satsa egna medel i form av eget kapital och eget arbete.
Enligt kalkyl från Gilleby IF ligger kostnaderna på ca 2 232 000 kr varav Gilleby IF
satsar 455 000 kr. Klubben kommer också att fortsätta söka de bidrag som finns att
söka hos RF, Svenska Fotbollförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet.
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Torstensson, med instämmande av Bo Andersson och Veronica Almroth,
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för ett framtagande av ett
enhetligt regelverk för samtliga motsvarande ärenden bl.a. med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2011-06-30 § 104.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens ordförande föreslår, efter viss intern beredning av ärendet,
kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta
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att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Veronica Almroth, Bengt Torstensson och Kerstin Gadde yrkar på återremiss av
ärendet samt ett framtagande av ett enhetligt regelverk.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning gäller:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar
nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
________
Bo Andersson (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till Bo Anderssons förslag.
Bengt Torstensson (S), Veronica Almroth (FP), Roger Hansson (S), Lotta Husberg
(S) och Claes Nordevik (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om återremiss.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljon kronor, till
anläggande av konstgräsplan, efter skriftlig ansökan.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
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Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
Lars Åke Gustavssons förslag kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Bengt Johansson samt Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp tillstyrker Lars-Åke
Gustavssons förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp meddelar genom Claes Nordevik att de inte deltar i
beslutet.
Ett enigt arbetsutskott lämnar följande protokollsanteckning; ”Arbetsutskottet
beklagar den felskrivning som skett i tidigare behandling av ärendet gällande att Stala
IF ska ha fått kommunala bidrag för anläggande av konstgräsplan”.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
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under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Claes Nordevik att de inte
deltar i beslutet.
__________
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Exp:
Överförmyndarnämnden
KS/2012:2851
§ 311
Antagande av samarbetsavtal om gemensam organisation för
Överförmyndarnämnden och verksamheten
Kommunstyrelsen beslutade 2004-12-01 § 159 att godkänna samarbetsavtal med
Stenungsunds kommun om överförmyndarverksamhet. Därefter har Stenungsunds
kommun tecknat motsvarande överenskommelser med Tjörns och Lilla Edets
kommuner. 2007 avslutas avtalet med Tjörn och samarbetet fortsätter i ett
trepartssamarbete, kommunstyrelsens beslut 2008-01-09 § 7.
Ärendet avser frågan om Tjörns kommun ska ingå i samverkan med Stenungsund,
Lilla Edet och Orust kommun avseende handläggning av ärenden inom
Överförmyndarverksamheten. Samverkan kan komma att omfatta fler kommuner.
Kostnaderna för lön, administration, lokaler, inventarier m.m. delas lika mellan de
kommuner som ingår i samverkan. Ersättning för arvoden eller ersättning till gode
män och förvaltare betalas av respektive kommun.
Genom samverkan med nu aktuella kommuner kommer antalet handläggare att
uppgå till sammanlagt 3.75 tjänster. Samverkan bedöms medföra ökad kontinuitet
och kvalitet samt minskad sårbarhet.
Förslag till Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner
avseende handläggning av ärenden inom överförmyndarverksamheten. Samverkan
kan komma att omfatta fler kommuner.
att Överförmyndarnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
att organisationsförändringen gäller från och med 2013-01-01.
___________
Bengt Johansson föreslår i ett tilläggsyrkande att följande att-sats skall läggas till det
liggande förslaget;
att Orust kommun ser gärna att efter 2014 ha en gemensam Överförmyndarnämnd i
SOLTAK.
Arbetsutskottet beslutar enligt det liggande förslaget med Bengt Johanssons
tilläggsyrkande.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner
avseende handläggning av ärenden inom överförmyndarverksamheten. Samverkan
kan komma att omfatta fler kommuner, och
att Överförmyndarnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal, och
att organisationsförändringen gäller från och med 2013-01-01, samt
att Orust kommun ser gärna att efter 2014 ha en gemensam Överförmyndarnämnd i
SOLTAK.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner
avseende handläggning av ärenden inom överförmyndarverksamheten. Samverkan
kan komma att omfatta fler kommuner, och
att Överförmyndarnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal, och
att organisationsförändringen gäller från och med 2013-01-01, samt
att Orust kommun ser gärna att efter 2014 ha en gemensam Överförmyndarnämnd i
SOLTAK.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:2511
§ 312
Förslag om hyressättning i ny gruppbostad i Svanesund
I samarbete med stiftelsen Orustbostäder pågår planering för byggnation och
uppstart av en ny gruppbostad i Svanesund med beräknad inflyttning i maj 2013.
Hyresgäster i gruppbostaden kommer att vara unga vuxna personer, som beviljats
insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. De beräknade/uppskattade hyreskostnaderna är
10 277 kronor per månad för en lägenhet på ca 52 m2 och 11 365 kronor per månad
för en lägenhet på ca 59 m2. Det kommer att finnas tre lägenheter av vardera
storleken och totalt sex lägenheter. I gruppbostaden kommer även att finnas
gemensamhetsutrymmen i form av gemensamt vardagsrum och kök, relaxrum och
ett aktivitetsrum. Gemensam tvättstuga, personalutrymmen och kontor tillkommer.
För de gemensamma ytorna beräknas hyreskostnaden uppgå till 53 765 kronor per
månad. Den totala kostnaden för verksamhetens hyreskostnader för vilka
budgetmedel måste finnas blir ca 977 892 kr på helåret - (53 765 kr/mån * 12
månader + 3 lgh *4 077 kr/mån (10 277 kr/mån – 6 200 kr/mån) * 12 månader + 3
lgh *5 165 kr/mån (11 365 kr/mån – 6 200 kr/mån) * 12 månader). Beräkningen är
gjord utifrån en maximal hyreskostnad för enskild på 6 200 kr/månad, vilket
motsvarar nivån för särskilt bostadstillägg.
Hyresnivån för en lägenhet i nybyggnation är relativt hög och Handikappomsorgens
bedömning är, att reducering av kostnaderna för den enskilde måste göras för att
gruppbostaden ska utgöra ett realistiskt bostadsalternativ för den enskilde
hyresgästen.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 4 oktober 2012 finns en redogörelse hur
bostadskostnaden ser ut i befintliga gruppbostäder och aktuella hyresförhållanden,
förslag på olika hyresalternativ, vad som gäller för bostadstillägg, vad
aktivitetsersättning är, alternativ sjukersättning eller aktivitetsersättning, hur
beräkning av bostadskostnaden vid ansökan om biståndstillägg ser ut, LSS och
avgifter, jämförelse med andra kommuner i SOLTAK samt bedömning av de 3
alternativen som redovisas i skrivelsen.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att blockförhyra fastigheten Svanesund 2:2 med adress Kaprifolvägen 1 för
verksamhet enligt 9 § p. 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
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att uppdra åt Verksamheten för Samhällsutveckling/tekniska enheten för att få
förslag på modell, som kan användas i hyressättningen av enskilda lägenheter i
gruppbostad på Kaprifolvägen 1, Svanesund 2:3
att Kommunstyrelsen beslutar därefter om modell för hyressättning respektive beslut
om nivån för maximal hyra för enskilda hyresgäster och därmed även beslut om nivå
för kommunal subvention av enskilds lägenhetshyra i fastigheten Svanesund 2:2 med
adress Kaprifolvägen 1
att avsätta budgetmedel för hyreskostnader för gruppbostad Svanesund 2:2
Kaprifolvägen 1 från och med 2013.
______________
Verksamhetschef Mona Berg informerar kommunstyrelsen.
Bengt Torstensson och Bo Andersson yrkar bifall till Utskottet för omsorgs förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att blockförhyra fastigheten Svanesund 2:2 med adress Kaprifolvägen 1 för
verksamhet enligt 9 § p. 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
att uppdra åt Verksamheten för Samhällsutveckling/tekniska enheten för att få
förslag på modell, som kan användas i hyressättningen av enskilda lägenheter i
gruppbostad på Kaprifolvägen 1, Svanesund 2:3
att Kommunstyrelsen beslutar därefter om modell för hyressättning respektive beslut
om nivån för maximal hyra för enskilda hyresgäster och därmed även beslut om nivå
för kommunal subvention av enskilds lägenhetshyra i fastigheten Svanesund 2:2 med
adress Kaprifolvägen 1
att avsätta budgetmedel, 978 tkr, för hyreskostnader för gruppbostad Svanesund 2:2
Kaprifolvägen 1 från och med 2013.
Sven Olsson meddelar att han avstår från att delta i beslutet.
__________
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Exp:
Folkhälsorådet
KS/2012:2636
§ 313
Antagande av Välfärdsredovisning 2010-2011 för Orust kommun
Folkhälsorådet i Orust kommun har beslutat att ta fram en lokal välfärdsredovisning
vartannat år. Det förra togs fram för år 2008-2009 och nu är det dags igen.
Välfärdsredovisningen är ett kunskapsunderlag som syftar till att följa befolkningens
hälsoutveckling över tid. Underlaget kan inte ge en heltäckande bild av hälsoläget
utan det är ett av flera styrdokument och underlag som utgör en grund för
diskussioner om vilka folkhälsoinsatser som bör prioriteras.
Välfärdsredovisningen för åren 2010 och 2011 visar på en positiv utveckling på flera
områden.
Arbetslösheten är låg trots lågkonjunkturen och ligger under regionens och rikets
nivå. Ohälsotalet fortsätter att minska men andelen kvinnor i åldersgruppen 55-64 år
har ett mycket större uttag av ersättningsdagar jämfört med männen.
Valdeltagandet är något högre än snittet för riket.
Trivseln i skolan ökar gällande elever i år 9 liksom andelen som går ur nian med
behörighet till gymnasiet.
Medborgarundersökningen som Statistiska Centralbyrån genomförde 2011 visar att
Orustbon känner sig trygg i sin hemkommun. Orust har också färre antal anmälda
brott och våldsbrott än grannkommunerna i Norra Bohuslän.
Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll är på en låg nivå jämfört med riket. År
2009 var det 263 barn i Orust kommun som levde i ekonomiskt utsatta hushåll.
Under samma år var det 15,8 procent barn med utländsk bakgrund som levde i
ekonomiskt utsatta hushåll och motsvarande siffra för barn med svensk bakgrund
var 8,3 procent.
Befolkningen i Orust kommun minskar. Fler personer flyttar ut än de som flyttar in.
En åldrande befolkning ställer krav på främjande insatser för ett åldrande med god
livskvalitet.
Oroande är den höga andelen vuxna med övervikt och fetma samt att andelen
dagligrökande ökar bland vuxna och bland unga pojkar i skolår 9.
Den upplevda hälsan är generellt sett god. Enligt den senaste nationella
folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” var det 67,1 procent uppgav att man har en
god eller mycket god hälsa.
Det har framkommit i välfärdsredovisningen att det finns skillnader mellan mäns
och kvinnors livsvillkor och hälsa som till exempel när det gäller inkomst och
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ohälsotalet.
Socialt och ekonomiskt utsatta löper en högre risk för framtida ohälsa varför det är
viktigt att långsiktiga folkhälsoinsatser bedöms och prioriteras ur ett jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Välfärdsredovisning 2010-2011 för Orust kommun.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2012:2662
§ 314
Investering för utbyte/uppgradering av datorer till Verksamheten för Omsorg
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. 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 dessa regler även för
investeringar i egna verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Ansvar 710, Verksamhet 59300
Utbyte, uppgradering av datorer till Omsorg , 945 tkr år 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6,
angivna förutsättningarna.
__________
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:2151
§ 315
Medel till att bedriva skapande skola
I kultur- och fritidsverksamheten ingår uppdraget att bedriva skapande skola, ett
projekt som man söker medel från Kulturrådet i Västra Götalandsregionen för att
genomföra. Eleverna ska bl.a. få ägna sig åt dans-, teater- konst- och bildskapande
tillsammans med olika kulturpedagoger men också att besöka olika kulturella
institutioner för att beskåda teater, dans, musik, film och kulturarv. En del av
kostnaderna ska även täcka transporter till evenemangen.
För att hantera denna verksamhet behövs det tillsättas en resurs som har kunskap
inom det aktuella området, som samordnar, söker pengar och arrangerar kultur i
skolan. Idag har det sköts med befintlig personal.
En personal med rätt kompetens har internrekryterats för projektanställning på 25
% under läsåret 2012/13. För att kunna finansiera projektanställningen behöver
medel tillföras om 50 000 kronor under 2012 och 50 000 kronor under 2013.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-08-22 § 123 att hos kommunstyrelsen ansöka om medel, 50 000 kronor under 2012 och 50 000 kronor under
2013, ur den sociala investeringsfonden för att finansiera projektanställningen som
samordnare för Skapande skola.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-27 § 246 att återremittera ärendet med
hänvisning till arbetsutskottets beslut 2012-09-26 § 102 att framtaga riktlinjer för
hur den sociala investeringsfonden ska användas.
_________
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att hos kommunstyrelsen ansökan om medel, 50 000 kronor, ur den sociala
investeringsfonden för att finansiera projektanställningen som samordnare för
Skapande skola.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till Utskottets för samhällsutvecklings ansökan.
Kommunstyrelsen bifaller Utskottet för samhällsutvecklings ansökan.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Utskottet för samhällsutveckling medel, 50 000 kronor, ur den sociala
investeringsfonden för att finansiera projektanställningen som samordnare för
Skapande skola.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2008:585
§ 316
Förlängning av intrångsavtal för vindkraft, Morlanda-Bro 3:1
Rabbalshede Kraft AB inkom 2012-06-21 med önskemål om förlängning av
intrångsavtal för vindkraft, Morlanda-Bro 3:1, Månsemyr.
Bertil Hjalmarsson från Rabbalshede Kraft AB redogjorde för utskottet för
samhällsutveckling 2012-09-19 § 140 hur vindkraft projektet på Månsemyr
framskridit.
I gällande avtal framgår att under år 2012 ska byggnation av vindkraftsprojektet
starta upp men på grund av att man ej erhållit tillstånd från myndigheter behöver
gällande intrångsavtal förlängas.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27 - - 2012-10-04 § 153 att upprätta
vindbruksplan för Orust kommun.
Kerstin Gadde förslår kommunstyrelsen besluta
att avvakta med tecknande av förlängning av intrångsavtal tills vindbruksplan för
Orust kommun har vunnit laga kraft.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Kerstin Gaddes förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta med tecknande av förlängning av intrångsavtal tills vindbruksplan för
Orust kommun har vunnit laga kraft.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:1686
§ 317
Förfrågan om markbyte samt förlängt arrende med bättre villkor från
arrendatorerna av Röra-Hogen 2:1 och Utgård 2:14
Orust kommun arrenderar sedan 2007 ut del av fastigheterna Röra-Hogen 2:1 och
Utgård 2:14 till arrendatorer som odlar ekologiskt, se arrendekontrakt daterat 200608-22. Marken är belägen i direkt anslutning till Hogens framtida
verksamhetsområde samt Orust Ridklubbs verksamhet.
Arrendatorerna har inkommit med en förfrågan om bättre villkor än det arrendeavtal
med tre månaders uppsägningstid som nu gäller, samt frågat om att få byta mark
med Orust kommun.
Den mark som gäller markbyte är belägen på fastigheten Dandalen 1:4 mellan
Röravägen och ridklubben och ägs av arrendatorerna sedan ca ett år tillbaka, se
kartbilaga daterad 2012-10-22. När arrendatorerna gick in som ägare sades arrendet
upp med Orust Ridklubb och arrendeområdet skall nu avträdas.

Om Orust kommun går med på markbyte kommer Orust Ridklubb att bli nöjd
eftersom de då får behålla sitt ”viktiga” område mellan Röravägen och ridklubben.
Det område som arrendatorerna vill byta till sig är beläget norr om ”Ellösvägen”,
mot Dalby. Om ett markbyte genomförs kan konsekvensen bli att det ytterligare
försvårar en utveckling av Hogens verksamhetsområde.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunstyrelsen besluta
att inte medge andra villkor för ett arrende än vad som framgår av gällande
arrendeavtal, daterat 2006-08-22, det vill säga 3 månaders uppsägningstid, samt
att inte medge markbyte mellan Dandalen 1:4 och Utgård 2:14.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att inte medge andra villkor för ett arrende än vad som framgår av gällande
arrendeavtal, daterat 2006-08-22, det vill säga 3 månaders uppsägningstid, samt
att inte medge markbyte mellan Dandalen 1:4 och Utgård 2:14.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:2136
§ 318
Förfrågan om fastighetsreglering, Nösund 1:116, Nösunds Värdshus
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-12 § 236 att återremittera ärendet för vidare
utredning.
Överenskommelse om fastighetsreglering tecknades år 2000 mellan Orust kommun
och ägarna till Nösunds värdshus men genomfördes inte på grund av olika
omständigheter, bland annat oenigheter med fler som var inblandade i
lantmäteriförrättningen.
En överens kommelse om fastighetsreglering är endast gällande i sex månader, vilket
innebär att någon fastighetsreglering inte kunnat genomföras på den gamla
överenskommelsen.
Priset fastställdes av politiker, som verkade i Orust kommun, till 61 000 kr genom
diskussioner om att främja näringslivet samt att medverka till att skapa
arbetstillfällen.
Enligt ägarna till Nösunds värdshus har de vid upprepade tillfällen kontaktat Orust
kommun för att genomföra fastighetsregleringen, se nedan där händelserna är
uppspaltade i kronologisk ordning:
•

2000-04-28
Köpeavtal upprättas mellan Orust kommun och ägarna till Nösunds värdshus. Den
överenskomna köpeskillingen är 61 000 kronor.

•

2000-06-05
Dan Lind betalar in en handpenning på köpeskillingen, 6 000 kronor.

•

2003-09-19
Brev från Orust kommun, (Catarina Läckberg) angående köpeavtal 2000-04-28
mellan kommunen och Nösunds Värdshus Orangeri.
Tillägg till köpeavtal upprättas för att lantmäteriet skall kunna genomföra
fastighetsreglering. Den går inte att genomföra, så som avtalet är skrivet, eftersom
inte vattenområdet kan ingå. (Ny bilaga). Catarina meddelar även att någon
köpeskilling för vattenområdet ej togs med i tidigare avtal och att det ej kan bli
någon nedsättning av priset. Hon ber Dan Lind underteckna och skicka tillbaka
tilläggsavtalet.

•

2004-05-14
Exploateringsmöte mellan Orust kommun och syskonen Holst angående
exploatering av diverse markområden i Nösund. Krister Lindgren, från Lantmäteriet,
deltog som sakkunnig på mötet. Enligt punkt 14 i protokollet skall Catarina
Läckberg, Orust kommun, rätta felaktigheterna i markförsäljningen till värdshuset.
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•

2008-09-10
E-post från Orust kommun (Thomas Andersson) till Thomas Holst där Thomas
Holst meddelar att de vill fullfölja markregleringen tillsammans med värdshuset.

•

2010-01-27
Förslag till ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering skickas till Dan Lind
från Orust kommun, (Nina Hansson, konsult). Föreslaget markpris 63 200 kronor,
inkl. indexuppräkning.

•

2012-06-07
Brev till Dan Lind från Orust kommun (Annika Carlén) om att marken ska säljas till
marknadspris som ligger mellan 650 000 och 750 000 kronor.

•

2012-08-22
Ärendet uppe i Utskottet för samhällsutveckling som beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att avslå sökandens begäran om att reglera marken till gamla
villkor samt att sälja marken för 650 000 kr om sökanden fortfarande är intresserad.

•

2012-09-12
Ärendet återremitteras i kommunstyrelsen eftersom nya uppgifter inkommit om att
Dan Lind under åren som gått, mellan första avtalet och beslut om försäljning till
marknadspris, inkommit med förfrågan om att få genomföra köpet ett flertal gånger.
Bland annat anfördes att sjukskrivningar/konsulter/ny personal som gjort att
ärendet fördröjts ytterligare.

•

2012------Dan Lind återkommer till Orust kommun med kopior på e-post m.m. samt muntlig
trolig förklaring till varför inte fastighetsregleringen blev av. Kommer också in med
ett förslag om markbyte.
Mark som är tänkt att ingå i markbytet är allmän plats, ”natur” som tillkommer
Orust kommun och mark som tillkommer Nösunds värdshus är planlagd som
”hotellverksamhet som skall vara tillgänglig för allmänheten” dvs. får ej stängas av
eller bebyggas, (undantaget byggrätten). Man får inte heller ha altandäck, solstolar
eller liknande på marken som kan uppfattas privat. Kan konstateras att värderingen
som gjordes inte speglade detaljplanens bestämmelser. Med hänsyn till att
användningsområdet på den mark som tillkommer Nösunds värdshus är att likna vid
allmän plats är det skäligt att endast ta betalt för den byggrätt som tillkommer
värdshuset i samband med markbyte.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunstyrelsen besluta
att medge markbyte, enligt kartbilaga daterad 2012-10-29, att genomföras som en
fastighetsreglering, samt
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att sälja den del av fastigheten som innehåller ca 75 m2 byggrätt till Nösunds
Värdshus för 300 000 kronor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att medge markbyte, enligt kartbilaga daterad 2012-10-29, att genomföras som en
fastighetsreglering, samt
att sälja den del av fastigheten som innehåller ca 75 m2 byggrätt till Nösunds
Värdshus för 300 000 kronor.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30

2012-12-05

Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:1630
§ 319
Affären på Gullholmen
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-08 § 37 att godkänna ett hyresavtal med Peter
Lindh som avser perioden 2012-01-01 till 2013-10-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 § 110 att uppdra till utskottet för
samhällsutveckling att, i samråd med kommunstyrelsens ordförande, utarbeta en
plan för framtida livsmedelsförsörjning för Gullholmen/Hermanö.
Gullholmens samfällighetsförening, Föreningen Gullholmen och Gullholmens
Byalag har inkommit med en skrivelse avseende framtida drift av Gullholmens affär.
Förslaget innebär att affärsbyggnaden i en förrättning övergår till föreningarna med
full förfoganderätt, vilket är ett krav från förslagsställarnas sida för att samtliga
fastighetsägare på Gullholmen/Härmanö ska omfattas. I korthet innebär detta att
kommunen fortsatt skall äga fastigheten och givetvis skall förrättningen återgå i det
fall dagligvaruhandeln i en framtid inte skulle finnas kvar i den aktuella byggnaden.
Om ett överlåtande blir aktuellt ställs krav på att fastigheten besiktas. Bland annat
behöver grundläggningen kontrolleras - vilken status pålarna har, som bär
fastigheten. Det innebär, för Orust kommun, att en upprustning måste göras först
innan föreningarna vill ta över driften av affären.
__________
Stig Westberg, representant för föreningarna på Gullholmen informerar
arbetsutskottet om föreningarnas planer för drift av affär, och framför att
föreningarnas önskan är en avsiktsförklaring från kommunen gällande fastigheten.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att innan en eventuell överlåtelse sker måste en konsekvensanalys göras avseende
framtida drift av affären samt kostnadsberäkning göras för eventuell upprustning av
befintlig fastighet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Kommunstyrelsen beslutar
att innan en eventuell överlåtelse sker måste en konsekvensanalys göras avseende
framtida drift av affären samt kostnadsberäkning göras för eventuell upprustning av
befintlig fastighet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32

2012-12-05

Exp:
Kommunstyrelseförvaltningen stab
Verksamheten för samhällsutveckling,
lärande och omsorg
KS/2012:2687
§ 320
Namnändring från verksamheter till förvaltningsområden
Från och med att den nya organisationen startade 2011-01-01 indelades de tidigare
förvaltningarna till verksamheter (verksamheten för samhällsutveckling,
verksamheten för lärande samt verksamheten för omsorg) under kommunstyrelsen.
För att tydliggöra organisationens struktur är det nödvändigt att förändra
benämningen på de tre verksamheterna till förvaltningsområden.
En verksamhet åsyftar till exempel förskolan inom förvaltningsområdet lärande. I
exemplet kan alltså verksamheten förskola inte vara organiserad under ytterligare en
verksamhet – lärande. För att råda bot på begreppsförvirringen är det nödvändigt
att namnändra kommunens tre verksamheter till förvaltningsområden
(förvaltningsområde lärande, förvaltningsområde omsorg, förvaltningsområde
samhällsutveckling). I och med namnändring kommer vi också tillrätta med
jämförelsetal, statistik samt att benämningen förvaltningsområde också talar om att
området är en del av kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att namnändra de tre verksamheterna till förvaltningsområden, och
att nuvarande verksamhetschefer per automatik erhåller titeln
förvaltningsområdeschef, samt
att ändra begreppen på förekommande ställen i delegationsordningen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att namnändra de tre verksamheterna till förvaltningsområden, och
att nuvarande verksamhetschefer per automatik erhåller titeln
förvaltningsområdeschef, samt
att ändra begreppen på förekommande ställen i delegationsordningen.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:2637
§ 321
Medel för medverkan i nätverket Kvalitet och kompetens i samverkan (KEKS)
Information i ärendet förelåg på Folkhälsorådet 2012-06-08 § 14. Folkhälsorådet
uppmanade samordnaren för fritidsgårdar att lämna in en ansökan till
Kommunstyrelsen om deltagande i nätverket KEKS.
Under hösten 2011 deltog samtliga fritidsledare från Orust fritidsgårdar i en
gemensam konflikthanteringskurs tillsammans med personal från Lysekil, Tanum,
Sotenäs och Munkedal. Därefter uppstod ett informellt nätverk som har varit mycket
värdefullt. Dessa kommuner kommer tillsammans med bland andra Stenungsund
och Tjörn gå med i nätverket KEKS.
Syftet är att utveckla och kvalitetssäkra fritidsgårdarnas verksamhet.
Genom att arbeta i både nationella och regionala nätverk kan Orusts fritidsgårdar ta
del av andra verksamheters erfarenheter med att arbeta utifrån ungdomars eget
engagemang. Gällande både aktiviteter och öppen verksamhet. Gemensam
kompetensutveckling för all personal inom fritidsgårdsveksamheten är en annan
viktig del som erbjuds genom nätverket KEKS.
Målet med deltagandet är att för stöd i att ta fram årlig enkät, mätbara nyckeltal, föra
loggbok, projekt- och gruppenkäter, analysera resultatet och återkoppla till
ungdomarna. Därefter finns en uppföljningsmodell som nätverket KEKS har arbetat
fram som stödjer arbetet med att välja rätt insatser med syfte att stärka individer och
gör dem mindre mottagliga till destruktiva beteenden.
Årlig medlemsavgift i KEKS är 22 500 kronor samt 5.50 kronor per ungdom i
åldrarna 13-19 år.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 30 000 kronor för deltagande i nätverket Kvalitet och kompetens i
samverkan (KEKS) ur riktade medel för sociala investeringar.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34

2012-12-05

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 30 000 kronor för deltagande i nätverket Kvalitet och kompetens i
samverkan (KEKS) ur riktade medel för sociala investeringar.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för lärande
KS/2012:2287
§ 322
Budgetmedel för vuxenutbildningar i annan kommun
Gymnasiechef/rektor för vuxenutbildningen Susanne Strömfors redogör för ärendet
om ansökan om medel ur kommunens ”socioekonomiska pott” angående vuxenstudieplatser i annan kommun. Ansökan om medel gäller för:
• ensamkommande barn (kostnad: 40.700 kronor per termin)
• vuxenstudieplats för truckutbildning (kostnad: 5.600 kronor exkl moms)
Ansökan om medel för dessa utbildningsplatser har tagits upp vid olika tillfällen
med både tjänstemän vid kommunledning samt ledande politiker. Ordförandebeslut/löften har muntligen lämnats av tidigare kommunalråd, dock har inte medel
tillförts vuxenutbildningens budget.
Ett ordförandebeslut ska enligt reglerna anmälas till kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket i dessa fall inte skett.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande ger ordförande i uppdrag att
lyfta frågan och ta med ärendet till kommunstyrelsen för beslut om tilldelning av
medel ur kommunens ”socioekonomiska pott”, samt att paragrafen förklaras
omedelbart justerad.
Utskottet för lärande beslutar
att ge ordförande i uppdrag att lyfta frågan och ta med ärendet till kommunstyrelsen
för beslut om tilldelning av medel ur kommunens ”socioekonomiska pott”, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel enligt ansökan, det vill säga; ensamkommande barn (kostnad:
40.700 kronor per termin) och vuxenstudieplats för truckutbildning (kostnad: 5.600
kronor exkl. moms).
__________
Bengt Johansson yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag; att finansieras ur
anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel enligt ansökan, det vill säga; ensamkommande barn (kostnad:
40.700 kronor per termin) och vuxenstudieplats för truckutbildning (kostnad: 5.600
kronor exkl. moms), att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
__________
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Exp:
Verksamheten för lärande
KS/2012:2667
§ 323
Förändring av utbildningskostnad gällande elevplats vid programmet Hantverk
och Båtbygg
Kostnaden för elever utanför Orust som väljer vår riksrekryterande utbildning
Hantverk/Båtbygg, har varit oförändrad sedan vårterminen 2009. Kostnaden
sattes då till 57.600 kronor/termin och elev. Det är kutym att man justerar
kostnaden för gymnasieutbildningar vid varje årsskifte. Detta har, av okänd
anledning, inte skett på Orust.
Efter att ha studerat såväl Skolverkets rekommendationer och riksprislista för
fristående gymnasieskolor som rimliga höjningsnivåer och faktiska kostnader, har
gymnasiechef/rektor för vuxen- utbildningen arbetat fram ett förslag till reviderad
kostnad, vilken föreslås höjas och fastställas till 66.500 kronor/termin och elev. Det
innebär en kostnadsökning på 3 procent per år samt ett tillägg med 1.600 kronor för
elevdator – i januari år 2013 får alla elever på Hantverk- och båtbyggarprogrammet
en Mac-dator som eleven kan köpa ut när utbildningen avslutas.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att fastställa utbildningskostnaden på Hantverk- och Båtbyggarprogrammet för
elever utanför Orust kommun till 66.500 kronor/termin och elev, samt
att den höjda utbildningskostnaden gäller från och med 2013-01-01.
_________
Alexander Hutter (s) föreslår ett tillägg till föreslagna att-satser för beslut, vilket är att
det årligen ska göras en översyn och eventuell indexhöjning gällande
utbildningskostnaden.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa utbildningskostnaden på Hantverk- och Båtbyggarprogrammet för
elever utanför Orust kommun till 66.500 kronor/termin och elev, samt
att den höjda utbildningskostnaden gäller från och med 2013-01-01.
att det årligen ska göras en översyn och eventuell indexhöjning gällande
utbildningskostnaden.
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_________
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa utbildningskostnaden på Hantverk- och Båtbyggarprogrammet för
elever utanför Orust kommun till 66.500 kronor/termin och elev, och
att den höjda utbildningskostnaden gäller från och med 2013-01-01, samt
att det årligen ska göras en översyn och eventuell indexhöjning gällande
utbildningskostnaden.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för lärande
Skolverket
KS/2012:2632
§ 324
Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå 2013
Skolverket informerar i oktober månad 2012 om bestämmelserna för ansökan om
statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, år 2013.
Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 2012-11-16. Bekräftelse på nämndens
beslut kan inlämnas senare, dock senast 2012-12-14.
Gymnasiechefen/rektor för Vuxenutbildningen, Susanne Strömfors, informerar om
upprättad skrivelse av 2012-11-05 samt om bakgrunden till ansökan. Gymnasiechefen har även utarbetat ansökan av 2012-11-05. I avvaktan på nämndsbeslut, har
ordföranden för utskottet för lärande undertecknat ansökan, som insänts 2012-1108. Ärendet förs till utskottet för lärande för godkännande av vidtagen åtgärd samt
beslut om omedelbar justering.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Verksamheten för lärande
KS/2012:2621
§ 325
Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna år 2013
Skolverket informerar i oktober månad 2012 om bestämmelserna för ansökan om
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna, år 2013. Ansökan ska vara Skolverket
tillhanda senast 2012-11-16. Bekräftelse på nämndens beslut kan inlämnas senare,
dock senast 2012-12-14.
Gymnasiechefen har tillsammans med Uddevalla kommun och Färgelanda kommun
upprättat gemensam ansökan daterad 2012-11-09 gällande tilldelning av utbildningsplatser för bygg och handel. Gymnasiechefen/rektor för Vuxenutbildningen,
Susanne Strömfors, informerar i skrivelse av 2012-11-09 om bakgrunden till
ansökan. I avvaktan på nämndsbeslut, har ordföranden för utskottet för lärande
undertecknat ansökan, som insändes under vecka 46. Ärendet förs till utskottet för
lärande för godkännande av vidtagen åtgärd samt beslut om omedelbar justering.
Intresse för lärlingsutbildning finns och erbjudande om sådan utbildningsform
bygger främst på en god och bra dialog samt samverkan med företagarna.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
Kristina Svensson föreslår följande tre att-satser som tillägg till Utskottet för
lärandes förslag; att tillsammans med Uddevalla kommun ansöka om statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna 2011-2014, att rektor för vuxenutbildningen delegeras
att upprätta, godkänna och underteckna samverkansavtal med vuxenutbildningen i
Uddevalla kommun som gäller under perioden 2011-2014 och att uppsägning av
avtalet kan göras mellan varje ny ansökan under perioden.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd, och
att tillsammans med Uddevalla kommun ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning
för vuxna 2011-2014, och
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att rektor för vuxenutbildningen delegeras att upprätta, godkänna och underteckna
samverkansavtal med vuxenutbildningen i Uddevalla kommun som gäller under
perioden 2011-2014, och
att uppsägning av avtalet kan göras mellan varje ny ansökan under perioden, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:2439
§ 326
Ströms Slott AB:s ansökan om bidrag till att bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun
Verksamheten för lärande har tagit emot en ansökan från Ströms Slott AB, om rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Ströms Slott AB har bedrivit barnomsorg i form av pedagogisk verksamhet sedan år
2009.. I sin ansökan anger Ströms Slott AB att man har för avsikt att starta pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem eller i
hemliknande lokaler och andra former av flexibla lösningar, utifrån brukarna och
deras behov.
Ströms Slott AB har för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in
sitt eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget
företag utan är anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel vara kvar i
a-kassesystemet. Magnus Olsson (VD i företaget) står som ägare, och har 10 års
erfarenhet som kommunal skolledare i olika befattningar med ansvar från framförallt
familjedaghem, förskola, grundskola och gymnasieskola. Som chef för Orust står
Catharina Ekstein, som är utbildad förskollärare och har erfarenhet som
förskolechef i 6 år.
Företaget beräknar att ha en verksamhet med cirka 30 inskrivna barn inom Orust
kommun. Antalet inskrivna barn och barnens ålderspann uppges dock variera över
tid. Utifrån företagets erfarenhet gör de bedömningen att det kommer vara en jämn
fördelning av barnens åldrar.
Verksamheten för lärande har svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som
företaget skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet
inskrivna barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det
framgår inte heller hur företagets budget kommer att se ut.
Verksamheten för lärande föreslår att utskottet för lärande föreslår
Kommunstyrelsen besluta att godkänna Ströms Slott AB att bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk
verksamhet, att verksamheten i Ströms Slott AB ska vara öppen för alla samt att
Verksamheten för Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra
verksamhetsbesök och tillsyn av Ströms Slott AB’s verksamhet.
_________
Tf verksamhetschef gav information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare” samt
informerade om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd om
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pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag
som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
Både Ströms Slotts AB och Christella Barnomsorg är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen
Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
•
Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
•
Tvets förskola
7 lediga platser / 2 barn i kö
•
Varekils förskola
enstaka ledig platser / ingen kö
•
Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
•
Henåns förskolor
8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde önskemål om att skulle ärendet återremitteras för
ett tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 140, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det ska
återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
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Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag gäller under förutsättning att
verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer och att beslutet om
rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Ströms Slott AB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
_________
Kristina Svensson yrkar bifall till Utskottet för lärandes förslag.
Leif Apelgren, Johan Stein, Catarina Mellberg och Lotta Husberg föreslår
kommunstyrelsen besluta om återremiss till Utskottet för lärande med motiveringen
att regler för uppföljning måste klarläggas.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till Utskottet för lärande med motiveringen att regler för
uppföljning måste klarläggas.
__________
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2012:2423
§ 327
Christella Barnomsorgs ansökan om bidrag till att bedriva pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen tog under år 2009 emot en ansökan från
Christella barnomorg/ASAP Ritkonsult KB, om bidrag till pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Christella barnomsorg har bedrivit verksamhet i Uddevalla kommun från och med
den 1 juli 2007. I sin ansökan anger Christella barnomsorg att man har för avsikt att
starta pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet, familjedaghem/flerfamiljssystem
om intresse finns från invånarna på Orust.
Christella barnomsorg hade då och har idag för avsikt att anställa dagbarnvårdare
som också kan räkna in sitt eget barn i verksamheten, vilket.innebär att
dagbarnvårdaren inte startar eget företag utan är anställd och därmed behåller
tryggheten att till exempel. vara kvar i a-kassesystemet.
Företaget säger sig ha en god ekonomi och därmed inga problem med att investera i
den nya inriktningen. Christella barnomsorg skrev i ansökan 2009 att det är
”omöjligt att veta hur stort intresset är och hur många anställda det blir så är det inte
relevant att göra en budget för den totala verksamheten” och kommer att
återkomma med budget för personalkostnader och lokaler m.m.
Förvaltningen kontrollerade då ansökan inkom 2009 att inga betalningsanmärkningar
eller konkursfordringar var registrerade. Beräknad omsättning för 2008 var 2.5004.999 tkr. Som ansvarig ägare stod Charlotte Jonasson och Bo Sannholm som
kommanditdelägare.
Förvaltningen hade svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som företaget
skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet inskrivna
barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det framgick inte
heller hur företagets budget kommer att se ut.
Förvaltningschefen upprättade tjänsteskrivelse av 2009-11-27, med förslag om att
barn- och utbildningsnämnden skulle besluta att godkänna Christella barnomsorg för
att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun, under förutsättning att
budget redovisas för verksamheten, att verksamheten i Christella barnomsorg skall
vara öppen för alla samt att barn- och utbildningsförvaltningen skulle ges i uppdrag
att göra en tillsyn av de anställdas hem/verksamhetens lokaler och utemiljö inför
varje start av en ny pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2010-02-22, § 9, enligt förvaltningens förslag.
_________
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Verksamheten för lärande har på nytt tagit emot en ansökan från Christella
Barnomsorg om godkännande och bidrag för att starta pedagogisk verksamhet i
Orust kommun, enligt samma ansökan och koncept som gjordes år 2009. Den nya
ansökan har inkommit på grund av att det aldrig blev aktuellt att starta pedagogisk
verksamhet med de personer som tidigare var intresserade. Verksamheten för
lärande föreslår att utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att
godkänna Christella Barnomsorg att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust
kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk verksamhet, att verksamheten i
Christella Barnomsorg ska vara öppen för alla samt att Verksamheten för Lärande
ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra verksamhetsbesök och tillsyn
av Christella Barnomsorgs verksamhet.
_________
Tf verksamhetschef gav 2012-10-15 information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare”
samt informerar om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd
om pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
Både Christella Barnomsorg och Ströms Slotts AB är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen
Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
•
Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
•
Tvets förskola
7 lediga platser / 2 barn i kö
•
Varekils förskola
enstaka ledig platser / ingen kö
•
Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
•
Henåns förskolor
8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och via facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde vid mötet den 15 oktober önskemål om att
ärendet skulle återremitteras för ett tydligare underlag, till exempel vilka krav
kommunen kan ställa osv, samt att det skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 139, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
ska återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag
gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och
riktlinjer och att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 – därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Christella Barnomsorg/ASAP
Ritkonsult KB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.
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Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
_________
Leif Apelgren, Johan Stein, Catarina Mellberg och Lotta Husberg föreslår
kommunstyrelsen besluta om återremiss till Utskottet för lärande med motiveringen
att regler för uppföljning måste klarläggas.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till Utskottet för lärande med motiveringen att regler för
uppföljning måste klarläggas.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49

Kommunstyrelsen

2012-12-05
KS/2012:2704, KS/2012:2670, KS/2012:2663, KS/2012:2616,
KS/2012:2502,KS/2012:701,KS/2006:170

§ 328
Anmälan om inkomna skrivelser
Inbjudan till idéforum 29 november, avslutning på temaåret 2012; Aktivt
åldrande och solidaritet mellan generationerna, från Svenska ESF-rådet
Temaåret 2012 – Inbjudan till idéforum 29 november
Inbjudan Idéforum
Idéforum, programupplägg
(KS/2012:2616)
Inbjudan till seminarium om vindkraft 18 jan 2013, från Länsstyrelsen
Inbjudan Seminarium Vindkraft
Inbjudan och program Seminarium Vindkraft
(KS/2012:2663)
Inbjudan seminarium och studiebesök om Samsö (förnyelsebar energi)
Samsö inbjudan den 21 nov
Samsö - dag inbjudan politiker
Samsö - kväll
(KS/2012:2670)
Länsstyrelsen 2012-08-27, beslut
Förordnande av borgerlig vigselförättare
(KS/2012:701)
Brev till kommunstyrelsen från Kjell Strandberg, Blåslampan
Alla vet att jobb behöver skapas men ingen vet hur
(KS/2012:2704)
Godkännande av avtal för förskottering av väg 160, delen Säckebäck-Varekil
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-25 § 169
(KS/2006:170)
Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och rapportering enligt
MSBFS 2010:6 - Orust kommun 2012
(2012:2502)
Utskottet för lärande 2012-11-19 § 167
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KS/2012:284
§ 329
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens delegeringsordning
2011-01-12 - Verksamheten för omsorg - oktober månad 2012 - Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 9/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 8/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 9/2012.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KS/2012:1760, KS/2012:5

§ 330
Anmälan om beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2012-11-21, KSUO 2012-11-13,
KSUL 2012-11-19, KSUS 2012-11-07
Administration
Serveringstillstånd - Delegationsbeslut enligt
lista 2012-11-19
Ordförandebeslut – Införandet av ”Ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete” enligt
SOSFS 20011:9
Ekonomi
Delegationsbeslut 043 enligt
förteckning 2012-11-19
Personalärenden
Enligt löpnummer 939-1006
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2012-11-19

KS/2012:4 002

KS/2012:1760 702
KS/2012:1859

KS/2012:5 002
KS/2012:7 023

KS/2012:5 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Delegationsbeslut 2012-09-27 – Samråd – Yttrande
från Utskottet för omsorg om förslag till ändring av
detaljplan för Nösund 1:49 och del av Nösund 1:177

KS/2011:1209

Delegationsbeslut 2012-09-27 – Samråd – Yttrande
från Verksamheten för Omsorg om förslag till
detaljplan för del av Glimsås 1:199, Orust kommun

KS/2011:2059

Delegationsbeslut 261,253,282 enligt
förteckning

KS/2012:5 002

Delegationsbeslut 340 enligt
förteckning

KS/2012:5 002

Orust kommun

Kommunstyrelsen
Skollagen
Beslut om avsteg från
fastställda upptagningsområden
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KS/2012:1848-606

Skolskjuts
KS/2012:5 002
Beslut gällande skolskjuts
enligt diarienummer: KS/2012:2625, KS/2012:2117,
KS/2012:2116, KS/2012:2196, KS/2012:2164, KS/2012:2220,
KS/2012:2176, KS/2012:2159, KS/2012:2329, KS/2012:2314,
KS/2012:2395, KS/2012:2261, KS/2012:2640, KS/2012:2641,
KS/2012:2643, KS/2012:2652, KS/2012:2260, KS/2012:2237,
KS/2012:2097, KS/2012:2477, KS/2012:2478, KS/2012:2476,
KS/2012:2263, KS/2012:2360, KS/2012:2361, KS/2012:2014,
KS/2012:2015, KS/2012:2016, KS/2012:2036, KS/2012:2169,
KS/2012:2060, KS/2012:2672, KS/2012:2126, KS/2012:1998,
KS/2012:2035, KS/2012:2119, KS/2012:2118, KS/2012:2122,
KS/2012:2017, KS/2012:2004, KS/2012:2095, KS/2012:2096,
KS/2012:2175, KS/2012:2174, KS/2012:2172, KS/2012:2171,
KS/2012:2173, KS/2012:2170, KS/2012:1995, KS/2012:2007,
KS/2012:2027, KS/2012:2112, KS/2012:2222-623, KS/2012:2590,
KS/2012:2591, KS/2012:2593 KS/2012:2598, KS/2012:2618,
KS/2012:2619
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
___________

