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Orust kommun

Kommunstyrelsen

Övriga deltagare
Roland Kindslätt, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Lena Danielsson, verksamhetschef omsorg
Susanne Gustafsson, verksamhetschef lärande
Sven Pettersson, näringslivsutvecklare 8:15-9:05 § 196
Anders Asklund, IFO-chef 9:05-9:45 § 197
Anders Frisell, socialsekreterare 9:05-9:45 § 197
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare
Henrik Svedberg, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
__________
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Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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2011-01-01 – 2014-12-31
1

2

Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

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

o Roger Hansson
o Gunilla Josefsson
o Anders Fröjdö
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 Kerstin Gadde
e Lotta Husberg
e Agneta Melin
e Henrik Svedberg
e Ulf Sjölinder
e Michael Relfsson
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Christian Romberg
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson
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KS/2011:136
§ 196
Näringslivsrapport
Näringslivsutvecklaren informerar om dagsläget vad gäller näringslivsfrågor i
kommunen.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:1469
§ 197
Information om mottagningen av ensamkommande barn
Orust kommun har sedan juli 2006 tagit emot ensamkommande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige.
Verksamheten har varit förlagd på Vindön men boendet är numer placerat i
Mollösund.
De verksamhetsansvariga lämnar information om verksamheten.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:618
§ 198
Avtal med Kommuninvest
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att
medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande
regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat.
Orust kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 1994.
Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner
och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig.
Idag har föreningen 262 medlemmar.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv
finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för
finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som
krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att
medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt
Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, och
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med
början den 7 maj 1993, och
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roger Hansson och finanschef
Torbjörn Ljungberg i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens
räkning.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:1015
§ 199
Motion om pendelparkering vid Svanesundsfärjan
Bengt Torstensson, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2011-06-12,
kommunfullmäktige besluta att möjliggöra en pendelparkering för biltrafikanter som
är trafiksäker i området, samt att återrapportering snarast sker till
kommunfullmäktige.
Behov av att anlägga en trafiksäker pendelparkering vid Svanesundsfärjeläget samt
moped- och cykelparkering finns. I motionen redovisas även att moped- och
cykelparkeringen kan placeras invid färjeläget.
Kontakt med Västtrafik för diskussion om pendelparkeringsplats i Svanesund har
tidigare tagit i samband med en motion från Centerpartiet under våren 2011.
Kommunfullmäktige beslutade dock 2011-05-26 § 70 att avslå motionen. Den
föreslagna placeringen vid nya reningsverket accepterades inte.
I skrivelse 2011-08-15 från verksamheten för samhällsutveckling meddelas att Orust
kommun kommer att kontakta Västtrafik och Trafikverket för att se över
möjligheterna att finna en bra placering av en trafiksäker parkering enligt förslaget.
__________
Kerstin Gadde yrkar bifall till motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2011-08-15 bifalla motionen.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:299
§ 200
Motion om utredning av ishall och simhall
Bengt Johansson, Centerpartiet föreslår i motion 2011-02-24 kommunfullmäktige
besluta att utreda byggande av en ishall i kombination med den simhall som planeras
samt anvisning av plats för en sådan kombination.
Det finns tidigare lagda motioner om behovet att uppföra en simhall på Orust, även
i antagen Översiktsplan finns detta redovisat.
Claes Nordevik med flera yrkar avslag av motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
Bengt Johansson med instämmande av Ingrid Cassel, Michael Relfsson m.fl. föreslår
kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen uppdra till kommunstyrelsen
utreda byggande av en ishall i kombination med den simhall som planeras samt
anvisa plats för en sådan kombination.
Anders Fröjdö, Veronica Almroth, Lotta Husberg m.fl. yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Ordförande förklarar Bengt Johanssons förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för Bengt Johanssons förslag röstar ja”.
”Den som röstar för utskottets förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Av protokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Bengt Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Bengt Johanssons förslag.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Mot beslutet anför den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Lotta
Husberg och folkpartiets kommunstyrelsegrupp genom Veronica Almroth,
reservation.
__________
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Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:500
§ 201
Motion om förbättrad kollektivtrafik till Gullholmen/Härmanö
Birthe Hellman, Centerpartiet, föreslår i motion 2011-03-13 kommunfullmäktige
besluta att snarast arbeta in fler kvällsturer i Trafikförsörjningsplanen.
I skrivelse 2011-07-13 meddelar kollektivtrafikplaneraren att frågan om fler
kvällsturer på färjan Gullholmen/Härmanö kommer Orust kommun att ta upp inför
Trafikförsörjningsplan 2013 med Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
Kerstin Gadde yrkar bifall till motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2011-07-13 anse motionen besvarad.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:1230
§ 202
Antagande av Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014
Kommunfullmäktige antog 200-04-23 § 42 Övergripande risk- och sårbarhetsanalys,
daterad 2009-03-10.
Den Övergripande risk- och sårbarhetsanalysen utgör ett viktigt underlag för
kommunens Lednings- och informationsplan och Handlingsprogram, vilka ligger till
grund för kommunens riskhantering inom sitt geografiska områdesansvar. Risk- och
sårbarhetsanalysen skall fungera som ett mål- och styrdokument. Den skall öka
riskmedvetenheten samt vara en del av samhällets krishanteringssystem.
Den Övergripande risk- och sårbarhetsanalysen skall identifiera samhällsviktiga
funktioner inom de områden i samhället som kan drabbas av en extraordinär
händelse eller en svår påfrestning. Dessa händelser kan innebära stor påfrestning och
ge stora konsekvenser för den kommunala verksamheten, kommunens övriga
näringsliv, såväl som för enskilda.
Den Övergripande risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för mer ingående
detaljerade verksamhetsvisa risk- och sårbarhetsanalyser, vilka i sin tur skall leda till
likaledes verksamhetsanpassade beredskaps- och/eller åtgärdsplaner.
Räddningschefen lämnar i bilaga till skrivelse 2011-07-22 förslag till övergripande
risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014 för Orust kommun,
samt
att understryka betydelsen av att arbetet med verksamhetsanpassade risk- och
sårbarhetsanalyser prioriteras inom samtliga kommunala verksamheter.
__________
Bengt Johansson och Anders Fröjdö yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:1086
§ 203
Motion om namntävling för nya skolan i Henån
Henåns nya skola är nu klar och tas i fullt bruk från och med höstterminen 2011. En
invigning av den nya skolan kommer att ske 21 september.
Ingrid Cassel, Moderaterna och Leif Apelgren, Kristdemokraterna föreslår i motion
2011-06-27 att utlysa en namntävling för att ge namn åt den nybyggda skolan i
Henån.
Efter diskussion med presidiet för lärande, skolchef och ansvariga rektorer förelås att
ett antal namnförslag tas fram tillsammans med elevrådet och skolans ledning.
Därefter sker en omröstning av namnförslagen på Henåns skola för lärare och
elever. Det namnförslag som får flest röster vinner.
Ledningen för skolan har framfört att det ofta är svårt att få skolans namn att bli
accepterat och implementerat, om inte skolans namn direkt anknyter till platsen. Ett
exempel på detta är Rönnbärsskolan i Varekil som numera benämns enbart Varekils
skola. Henåns skola är ett etablerat namn och det kan därför vara svårt att knyta an
samt fullt ut acceptera ett nytt namn.
Hänsyn ska dessutom tas till att två skolor: Henåns F-9 skola och Ellös 6-9 skola nu
blir en ny skola för både elever, personal och övriga Orustbor.
Verksamhetschefen har upprättat tjänsteskrivelse av 2011-08-12
Utskottet för lärande beslutar
att enligt förslag ge skolans arbetsgrupp, inklusive kommunens kulturutredare, att i
uppdrag ta fram ett slutligt förslag som lämnas till utskottet för lärande för
fastställande
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Avtalspärmen
Stenungsunds kommun
Kommunchef
KS/2008:429
§ 204
Uppsägning av samarbetsavtal om upphandlingsverksamhet
Stenungsunds, Tjörns och Orusts Kommuner har åren 1997-2008 haft gemensam
upphandlingsverksamhet. När Tjörn 2008 drog sig ur samarbetet tecknades ett avtal
för fortsatt samarbete mellan Stenungsund och Orusts kommuner, daterat
2008-05-26.
Med anledning av att Stenungsund numer har en egen upphandlingsorganisation liksom Orust - måste avtalet avvecklas och sägas upp.
Stenungsunds Kommunstyrelse beslutade därför 2011-08-22 § 209 att säga upp avtal,
daterat 2008-05-26, med Orust kommun om gemensam upphandlingsorganisation
för Orusts och Stenungsunds kommuner.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppsägningen, samt
att diskutera frågan om upphandlingsorganisation vidare inom SOLTAK.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kansichef
IT-chef
KS/2011:1450
§ 205
Antagande av strategi för eSamhället
Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse har 2011-04-29 antagit Strategi för
eSamhället.
I skrivelse 2011-06-28 rekommenderar SKLs styrelse kommuner, landsting och
regioner att för sin del anta strategin.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Strategi för eSamhället enligt skrivelse 2011-06-28.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
Kollektivtrafikhandläggaren
KS/2011:1286
§ 206
Yttrande över förslag till Målbild för kollektivtrafiken 2025 i Fyrbodal med
Kollektivtrafikprogram 2013-2016
Syftet med dokumentet är att presentera en långsiktig målbild för kollektivtrafiken i
Fyrbodal samt att på kort sikt prioritera med hjälp av ett kollektivtrafikprogram.
Orust kommun tillhör Göteborgsområdet i kollektivtrafiken. Information om
Kollektivtrafikprogram K2020 inför år 2025 för Göteborgsregionen gavs till
kommunstyrelsen 2008-11-26. Kollektivtrafikprogram K2020 inför år 2025 antogs
2009-04-04 som ett gemensamt visionsdokument av Västtrafik, Vägverket,
Banverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens Kommunalförbund och
Göteborgs Stad
Fyrbodals kommunalförbund har nu tagit fram en målbild för kollektivtrafiken år
2025 med ett Kollektivtrafikprogram 2013-2016 i samverkan med Västra
Götalandregionen och Västtrafik, som medlem i Fyrbodals kommunalförbund ges
Orust kommun möjlighet att yttra sig.
Lokal K2020 för Orust kommun antogs av kommunstyrelsen 2009-12-16 § 201.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot Målbild för kollektivtrafiken för år 2025 i Fyrbodal
med Kollektivtrafikprogram 2013-2016.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
Räddningschefen
KS/2011:968
§ 207
Yttrande över intresseförfrågan från Direktionen Fyrbodal avseende utökad
samverkan mellan Fyrbodalkommunernas räddningstjänster
Orust kommun samverkar genom räddningstjänsten och
Krisberedskapsorganisationen med ett antal samverkanspartners. I huvudsak är
samverkan baserad på lag (2003:778) om Skydd mot olyckor, och lag (2006:544) om
Kommuner och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid
och höjd beredskap.
Direktionen i Fyrbodal har i skrivelse 2011-05-31 pekat på olikheterna i
samverkansformer inom räddningstjänsterna i Fyrbodal. Man önskar
förutsättningslöst kartlägga behovet av en utökad samverkan mellan kommunernas
räddningstjänster
Orust räddningstjänst har operativ och strategisk samverkan med Stenungsund och
Tjörn, båda ingående i GR gruppen. Avseende krisberedskap medverkar Orust i en
väl fungerande samverkansgrupp inom Fyrbodal.
I det regeringens uppdrag, vilket framgår av regleringsbrevet till Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB), framgår att myndigheten skall arbeta med alla
former av skydd mot olyckor, från den lilla vardagsolyckan till den stora katastrofen.
Detta skall gälla såväl före, under som efter en händelse.
Sedan ett antal år tillbaka har Orust kommun arbetat med att utveckla kommunens
säkerhetsorganisation enligt riktlinjerna för MSB:s verksamhet, detta med
målsättningen att skapa en Enhet för Skydd och Säkerhet där räddningstjänst och
krisberedskap skall utgöra två av delarna. Kommunstyrelsen beslutat att ett förslag
på en sådan enhet skall presenteras.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att prioritera kommunens fortsatta utveckling av enheten för skydd och säkerhet,
samt
att det inte föreligger något behov av utökad samverkan med räddningstjänsterna
inom Fyrbodal utöver vad som framgår i lag (2003:778), lag (2006:544) och som idag
sker.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för lärande
KS/2011:1333
§ 208
Ombyggnad av Ellös 7-9 skola
Vid lärandeutskottets möte den 2011-02-28 informerade fastighetsingenjören PerOlov Melin och arkitekten Björn Edström om det framtagna förslaget till
ombyggnation av Ellös 7-9 skolas lokaler till en F-5 skola. Därefter har arkitekten
getts i uppdrag att även ta fram ett förslag till ombyggnation av Ellös F-6 skolans
lokaler, som ett alternativ till 7-9 skolans lokaler.
Syftet är att verksamheten F-5 i Ellös ska bli en skola med god arbetsmiljö
och fokus på modern pedagogik.
I samband med flytt av Ellös 7-9-verksamhet till Henåns nya skola öppnar sig
möjligheten för F-5(6)-verksamheten att ta över de betydligt modernare lokalerna
som år 7-9 tidigare bedrivit sin undervisning i.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bygga om Ellös 7-9 skola till ny F-5 (6) skola i Ellös, det vill säga enligt alternativ
1.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att kostnadsberäkna alternativ 1 enligt
utskottet för lärandes förslag och återkomma till kommunstyrelsen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
VästKom
Västra Götalandsregionen
Verksamheten för omsorg
KS/2011:755
§ 209
Yttrande över förslag till överenskommelse kommuner och region om
samverkan i insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning
Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen som innebär utökade skyldigheter om samverkan mellan region och
kommun.
Sedan tidigare finns ett avtal om samverkan som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan regionen och kommunerna. I samrådet mellan VästKom
och Västra Götalandsregionen har beslutats att en överenskommelse om samverkan
kring personer med psykisk funktionsnedsättning ska tas fram som en komplettering
till hälso- och sjukvårdsavtalet. Ett förslag till överenskommelse om samarbete och
samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning har arbetats
fram. Samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen beslutade den 26
april att sända förslaget på remiss.
Synpunkter på bifogat förslag skall lämnas senast den 30 september.
I förslaget återfinns, enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 22 augusti 2011,
mycket text av övergripande karaktär såsom gemensam värdegrund, ledningsansvar
för samverkan och uppföljning, respektive huvudmäns ansvar och om strukturer på
olika nivåer.
Överenskommelsen tydliggör inte gränser mellan huvudmän eller definitioner av
begrepp för till exempel rehabiliterande insatser eller utredning, bedömning samt
stöd/vård/behandling eller förebyggande insatser.
Förslaget har mer karaktär av en sammanställning av olika övergripande dokument
än en vägledning i samarbetet kring enskilda individer. I Socialstyrelsens
meddelandeblad från maj 2010 ges en vägledning kring de olika områdena som gäller
samverkan och ansvar. Dessa är mer detaljerade än vad som anges i förslaget, men
ändock så viktiga att poängtera.
En viktig förutsättning för att utveckla arbetet avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning i Orust kommun är att möjliggöra rekrytering av en
psykiatrisjuksköterska inom Verksamheten för Omsorg.
______________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom yttrande avseende överenskommelse mellan kommunerna i
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 210
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
KS/2011:1 002
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-08-31,
KSUL 2011-08-29, KSUO 2011-08-30, KSUS 2011-08-24
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2011-08-10

KS/2011:5 002

Personalärenden
Enligt löpnr 429 - 503

KS/2011:6 023

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-09-02

KS/2011:3 002

__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:344
§ 211
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 6-7/2011
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 6/2011.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 6-7/2011.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:1479
§ 212
Kommunal medfinansiering för ansökningar om stöd till digitalisering av
biografer
Regionens kulturnämnd har utlyst en möjlighet för kommuner att söka stöd till
digitalisering av biografer. Andra omgångens ansökningstid går ut 2011-09-30.
I Orust är två föreningar intresserade av att ansökan görs.
Varje kommun kan erhålla max 200 tkr i stöd om man binder sig för motsvarande
medfinansiering.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera frågan om medfinansiering till arbetsutskottet.
__________

