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Michael Relfsson (FO)
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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
Elsie-Marie Östling (S), ej tjänstgörande ersättare
Daniel Peterson (C), ej tjänstgörande ersättare
Ulla Kedbäck (MP), ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff (M), ej tjänstgörande ersättare
Jan Gustavsson (L), ej tjänstgörande ersättare
Susanne Ekblad, ekonomichef § 67, kl. 08:30-09:30
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef för omsorg § 67, kl. 08:30-09:30
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling § 67, kl. 08:30-09:30, §§ 90-99,
kl. 13:35-14:30
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef för lärande § 67, kl. 08:30-09:30, §§ 72-73, kl. 11:4512:15
Ann-Katrin Otinder, HR-chef §§ 68-69, kl. 10:00-10:35
Christina Olsson, HR-specialist §§ 68-69, kl. 10:00-10:35
Ulrika Marklund, miljöstrateg § 70, kl. 10:40-11:10
Ida Lindbergh, projektledare från GR § 70, kl. 10:40-11:10
Susanne Härenstam, projektledare från GR § 70, kl. 10:40-11:10
Anna Torstensson, utvecklingschef § 71, kl. 11:10-11:45
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 71, kl. 11:10-11:45
Vendela Lekander, rektor §§ 72-73, kl. 11:45-12:15
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig § 73, kl. 12:00-12:15
Rickard Karlsson, planchef §§ 90-95, kl. 13:35- 14:20
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§ 67
Förvaltningen informerar
Ekonomichef informerar om:
- Status idag gällande ekonomiarbetet
- Förslag på styrmodell
- Budgetdagen
Förvaltningsområdeschef för omsorg informerar om:
- Åtgärder samt pågående arbete inom förvaltningsområde omsorg
- Handlingsplan på kort och lång sikt är på gång
- Resursfördelningssystem
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling informerar om:
- Projekt i Varekil gällande trafiksituationen
- Kvalitetsuppföljning inom förvaltningsområde samhällsutveckling
- Personal
Förvaltningsområdeschef för lärande informerar om:
- Budgetarbete
- Utrustning av skolor
- Rektorer och befattningsutbildning
Kommunchef informerar om:
- Personal, ny IT-chef
- Familjecentral
- Arbetet med Henåns skola
- Ansökan, Vinova
Informationen läggs till handlingarna
_________
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§ 68
HR chef informerar om arbetsmiljö
Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar i kommunen. Information till
dig som är förtroendevald i kommunen och syftar till att beskriva hur du kan arbeta
för att säkerställa en god arbetsmiljö.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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Kommunstyrelsen
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KS/2017:451
§ 69
Arbetsmiljö- och Personalbokslut 2016
Kommunstyrelseförvaltningens stab lämnar härmed upprättat förslag till
Arbetsmiljö- och Personalbokslut för år 2016.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat Arbetsmiljö- och personalbokslut för 2016.
________
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KS/2017:757
§ 70
Information om projekt "Mellankommunal kustzonplanering" samt förslag
till beslut om styrgrupp för kustzon- och havsplanearbetet
Projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla pågår
under tre år (2016-2019). Det drivs av GR som också finansierar projektet,
tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg samt de åtta
kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö,
Göteborg och Kungsbacka.
Syftet med projektet är att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner,
myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kustoch havsområdet i Göteborgsområdet, Orust och Uddevalla. Målet med projektet är
att ta fram regionala överenskommelser, som kan ligga till grund för kommunernas
översiktliga planering. På lång sikt handlar det om att använda marina resurser på ett
hållbart sätt samt stärka kopplingen mellan samhällsplanering, miljöskydd och
näringslivsutveckling.
Genom projektet skapas också en plattform för fördjupat kunskapsutbyte, så att
kustzonen kan planeras mer effektivt i framtiden.
Projekt ”Mellankommunal kustzonsplanering” och processen inom havsplanearbetet är
av övergripande karaktär och bör därmed ha en central politisk förankring. Det är
viktigt med en tydlig politisk förankring i detta projekt för att Orust kommun ska kunna
finna långsiktiga lösningar för en hållbar utveckling för kommunens kust- och
havsområde.
För att försäkra att arbetet får en bred politisk förankring, behövs en politisk
styrgrupp för arbetet utses.
Styrgruppen bereder frågorna till kommunstyrelsen, bevakar processen inom
mellankommunal Kustzonplanering- och havsplanearbetet. Den politiska styrgruppen är
i första hand en arbetsgrupp som bereder olika förslag till beslut.
____________
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Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt
att kommunstyrelsen utser de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens
arbetsutskott till politisk styrgrupp för arbetet med projekt ”Mellankommunal
kustzonsplanering samt för arbetet med havsplanen.

Beslutet skickas till
De utsedda
Valpärm (Troman)
Kommunsekreterare
__________
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KS/2017:17
§ 71
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016
Enligt 3 kap. 10 § PSL (patientsäkerhetslagen) ska vårdgivare senast den 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Vårdgivare, de som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt LSS bör årligen
upprätta en kvalitetsberättelse.
Både patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen är en del av det
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som skall finnas enligt SOSFS 2011:9
Vårdgivaren kan, för att undvika dubbelarbete, se till att det ur de uppgifter som
ligger till grund för kvalitetsberättelsen även går att ta fram det som behövs för den
årliga patientsäkerhetsberättelsen.
Orust kommun har valt att skriva Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen som ett
dokument med anledning av ovanstående skrivning.
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen 2016 beskriver det systematiska
kvalitetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller och avvikelser. Den innehåller
också en inventering av utbildningsnivån och beskriver vilka utbildningar som är
genomförda under 2016.
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen beskriver dessutom hur det systematiska
kvalitetsarbetet skall fortgå och utvecklas under 2017.
Beslutsunderlag
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse
Tjänsteskrivelse
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2016,
samt
att anta de beskrivna åtgärderna för 2017 i Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen
2016
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen bifaller utskottet för omsorgs förslag
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:373
§ 72
Information om hantverksprogrammets verksamhet och ekonomi
Hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri vid Orust kommuns gymnasieskola
och vuxen-utbildning och särskild utbildning för vuxna.
Under de senaste åren har elevunderlaget varit vikande vid Hantverksprogrammet.
En av anledningarna till det vikande elevunderlaget är att programinriktningarna
ändrades i samband med gymnasieförordningen 2011. Läroplanens utformning
innebär att det finns två utgångar, antingen yrkesutgångar eller högskoleförberedande
program. Vikande elevunderlag har visat sig i hela landet för samtliga yrkesprogram,
inklusive Hantverksprogrammet. Orust kommuns hantverksprogram erbjuder
grundläggande behörighet till högskolestudier.
Skolans programråd/yrkesråd är positiva till utbildningen och de är tydliga med att
branschen är måna om att hantverksprogrammet finns för framtida
rekryteringsbehov. Branschen har behov av rekrytering idag.
Orust kommun har en mångårig tradition inom Hantverksprogrammet med
inriktning finsnickeri.
När verksamheten bedrevs i privat regi betalde kommunen för varje elev enligt en
framtagen pris-modell. Verksamheten var då avgränsad till att endast gälla
gymnasieskolans hantverksprogram. Sedan kommunen övertagit hela verksamheten
kan nu olika utbildningar bedrivas inom lokalerna och med befintliga lärare. Det
gäller elever inom Individuella programmets Yrkesintroduktion och
Språkintroduktion men även inom Vuxenutbildningens yrkesvux. Orust kommun har
erhållit statsbidrag från Skolverket för Hantverksutbildning inom SFI (Svenska för
invandrare) och inom Särvux sker utbildning för en elev. Uddevalla kommun har
uttryckt önskemål om köp av ytterligare platser inom yrkesvux.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Även om Hantverksprogrammets elever är få har verksamheten en flexibilitet inom
vår småskaliga gymnasieskola/vuxenutbildning att möta flera olika behov:
• att möta framtida behov av finsnickare enligt branschens företrädare
Hantverksprogrammet inte finns i så många kommuner
• att inom Individuella programmet skapa möjlighet till praktisk yrkesintroduktion
• att möta våra nyanlända elever som har kort skolbakgrund, men kommer från en
hantverkstradition
• att Uddevalla kommun är intresserade av att köpa platser inom ramen för regional
vuxenutbildning
• att det finns vuxenutbildningselever som går utbildningen
• att elever som läser SFI har påbörjat hantverksintroduktion med integrerad svenska
i en förhoppning att få ett snabbare inträde på arbetsmarknaden
• att lokalerna används som undervisningslokaler för andra utbildningar än enbart
Hantverksprogrammet
• att elever som läser SFI har sin samhällsinformation i lokalerna
Kristina Svensson (MP) och Maria Sörkvist (C) föreslår att informationen lämnas
vidare till Kommunstyrelsen samt att rekommendera Kommunstyrelsen besluta att
verksamheten ges i uppdrag att fortsätta arbeta med Hantverksprogrammet och
utreda möjligheten att utveckla utbildningsformen.
Veronica Almroth (L) förordar inte en rekommendation av beslut, med anledning av
att det upplevs finnas behov av ytterligare information i ärendet.
Utskottet för lärandes beslut
att ärendet lämnas vidare till Kommunstyrelsen för information.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att informationen läggs till handlingarn
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:1326
§ 73
Lägesrapport om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
Kommunens aktivitetsansvar finns reglerat i Skollagen (2010:800) 29 kap 9 §.
”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år
och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola
eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar
som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska
dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt
första stycket.”
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att
utvecklas. En ungdom som aldrig påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin
gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande, kan hamna i en
situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Det är därför viktigt
att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess
kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att insatser som görs tar sin
utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. Kommunerna har
skyldigheter och ett viktigt ansvar genom sitt aktivitetsansvar för ungdomar, som
förtydligades i Skollagen den 1 januari 2015.
Arbetet med kommunens aktivitetsansvar sker i samverkan mellan
Förvaltningsområde Lärande och Förvaltningsområde Omsorg.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31 att anta handlingsplan för ”Kommunens
aktivitetsansvar för ungdomar”, samt att förvaltningen får uppdraget att till
kommunstyrelsen i början av 2017 lämna en lägesrapport om arbetet enligt
handlingsplanen samt lämna en redovisning om DUA (delegationen för unga till
arbete).
_________
Rapporten läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun
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KS/2017:255
§ 74
Svar på motion om införande av demenssköterska och demensteam
Ulla Buhr (S) föreslår i motion daterad 2016-03-03 kommunfullmäktige besluta att
Orust kommun utvecklar demensvården med demenssköterska och demensteam
utbildar personal till hemtjänsten, korttidsboende och äldreboende.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 29 mars 2017
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017
att anse motionen därmed besvarad.
_____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017,
anse motionen besvarad.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15
2017-04-26

KS/2016:1866
§ 75
Svar på motion om bistånd för mat till äldre
Solweig Lewin (L) föreslår i motion daterad 2016-11-17 kommunfullmäktige besluta
att biståndet för mat till de äldre i större utsträckning än idag anpassas till varje
enskilds individ.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 22 mars 2017
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 22 mars 2017
att anse motionen därmed besvarad.
_____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 22 mars 2017
anse motionen besvarad.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:474
§ 76
Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg
Under ärendet Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsuppföljning förs
diskussioner om Kommunstyrelsens beslut gällande kostnadsanalys socialtjänst Orust
kommun. Ledamöter önskar lämna en rekommendation till Kommunstyrelsen med
förslaget om att lyfta ärendet igen och ge förvaltningsområdeschefen för omsorg i
uppdrag att genomföra de åtgärder som framgår av analysen samt att
Kommunstyrelsen regelbundet får en återrapportering i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 2017-04-11 kommunstyrelsen att
besluta om att ställa sig bakom de åtgärder som nu är under genomförande, samt att
uppdra till förvaltning att till kommunstyrelsen återkoppla från den pågående
processen.
_____________
Utskottet för omsorg beslutar
att rekommendera Kommunstyrelsen att lyfta ärendet igen och uppdra åt
förvaltnings-områdeschefen för omsorg att genomföra de åtgärder som framgår i
kostnadsanalys socialtjänst Orust kommun, samt
att Kommunstyrelsen får en regelbunden återrapportering i ärendet.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningsområdeschefen för omsorg att genomföra de åtgärder som
framgår i kostnadsanalys socialtjänst Orust kommun, samt
att kommunstyrelsen får en regelbunden återrapportering i ärendet.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förvaltningsområde omsorg
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:198
§ 77
Svar på motion angående införande av central vikariepool för
förvaltningsområde lärande och omsorg
Veronica Almroth (L) föreslår i motion daterad 2017-02-02 kommunfullmäktige
besluta att en
Liberalerna föreslår i en motion daterad 2017-02-02 att en utredning tillsätts för att
snarast möjligt kunna lägga ett förslag om hur en central vikariepool med
tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och omsorg ska kunna införas
så snart som möjligt, samt att en utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs
ett år efter att systemet införts.
Veronica Almroth (L) ställer fråga kring kvalitet, bemanning och kontinuitet som
motionen belyser. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger svar och förtydligande
information.
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till motionen.
Utskottet för lärandets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att pågående arbete inom Förvaltningsområde Lärande motsvarar intentionerna i
motionen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att då pågående arbete inom förvaltningsområde lärande motsvarar intentionerna i
motionen, och att det med anledning av läget av det pågående förändringsarbetet
inom förvaltningsområde omsorg inte är aktuellt med införande av en central
vikariepool för förvaltningsområde omsorg och lärande, samt
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorg och lärandes gemensamma
skrivelse daterad 2017-03-29 anse motionen vara besvarad.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Veronica Almroth (L) med instämmande av Eva Skoglund (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast utreda hur en
central vikariepool med tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och
omsorg ska kunna införas så snart som möjligt, samt att en utvärdering av
kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att systemet införts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för omsorgs förslag.
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:436
§ 78
Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation
School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School AB
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola i Uddevalla kommun.
Thoren Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
för utökning av program vid befintlig skolenhet i Uddevalla kommun. Idag finns 108
elever inom Teknik- och El-och energiprogrammen på skolan. Ansökan gäller
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och
samhälle, El- och energiprogrammet med inriktning automation, Estetiska
programmet med inriktning estetik och media och Teknikprogrammet med
inriktning teknikvetenskap och produktionsteknik. Ansökan gäller sammanlagt 165
platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Som underlag finns skrivelse från förvaltningsområdes chef för lärande daterad 201703-21.
Utskottet för lärandets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för lärandes förslag.
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Förvaltningsområde lärande
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20
2017-04-26

KS/2017:437
§ 79
Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering
av fristående gymnasieskola vid Folkuniversitets Gymnasium i Uddevalla
kommun
Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Folkuniversitetet
kursverksamheten vid Göteborgs universitet om godkännande som huvudman för en
nyetablering av fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i
Uddevalla kommun.
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande för nyetablering av fristående gymnasieskola.
Ansökan gäller Samhällsvetenskaps-programmet med inriktningarna
samhällsvetenskap samt beteendevetenskap och Naturvetenskaps-programmet med
inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle Ansökan gäller
sammanlagt 180 platser vid fullt utbyggd verksamhet. Som underlag finns skrivelse
från förvaltningsområdes chef för lärande daterad 2017-03-21.

Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för lärandes förslag.
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Förvaltningsområde lärande
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:473
§ 80
Utökning av förskoleavdelning i Varekil
Förvaltningsområde Lärande följer regelbundet upp kösituationen och förväntade
behovet av platser inom alla kommunens förskoleområden. Vid denna tid på året
finns en tydlig bild av antalet avgående 6-åringar och vilka som står i kö för plats
efter sommaren. Hur många som är födda under 2016 är också en viktig parameter
för att bedöma kommande behov av platser under läsåret. Totalt lämnar 101 6åringar förskolan i sommar. Det är en betydligt mindre grupp än vad som är vanligt.
Det frigörs därmed mindre platser för de som står i kö. 120 barn är födda 2016.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att omgående arbeta för att en extra
avdelning tillförs Varekils förskola, samt
att tillskjuta 650 tkr till förvaltningsområde Lärande för innevarande år för att möta
tillkommande kostnader, och
att finansiering sker från Kommunstyrelsens medel till förfogande.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för lärandes förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde lärande
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 81
Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2017)
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling: fyra
av rapporterna avser Ellös skola och en rapport avser Henåns skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 82
Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut
från Förvaltningsrätten och Skolinspektionen i elevärenden.
1. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2017-02-09 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1394.Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts
för elev. Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet.
2. Skolinspektionens beslut av 2017-03-08 avseende uppföljning av tidigare beslut i
ärende angående före detta elevs skolsituation. Dnr LVS/2016:38.
Skolinspektionen beslutade den 10 januari 2017 att överlämna inkommen anmälan till
kommunen för utredning och eventuella åtgärder. I samband med detta meddelades att
beslutet skulle följas upp. Orust kommun har med anledning av detta lämnat en
redovisning till Skolinspektionen. Anmälarna och den tidigare eleven som ärendet rör,
har getts möjlighet att ge synpunkter på kommunens redovisning men har avstått från
detta. Skolinspektionens tillsyn är inriktad på att fokusera på elevers nuvarande
skolsituation och öka förutsättningarna för att dessa kan förbättras. Utifrån uppgifterna
om att kommunen ska ändra sina rutiner vad gäller inskrivning, att varken läraren eller
eleven finns kvar i kommunens verksamhet och att anmälarna inte hörts av i detta
uppföljningsärende, bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan
avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24
2017-04-26

§ 83
Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen i överklagat ärende.
1. Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannens beslut av 2017-03-20 i ärende
dröjsmål för överlämnande av vårdnadshavares överklagande. Dnr LVS/2016:11.
Skolans rektor har, i samförstånd med vårdnadshavarna, upprättat ett flertal
åtgärdsprogram för elev, vilka vårdnadshavarna godtagit men därefter överklagat. JO
begärde att Kommunstyrelsen i Orust kommun skulle yttra sig över vårdnadshavares
synpunkter kring hantering av överklagandet daterat den 22 mars 2016. I ett remissvar
anförde Kommunstyrelsen bland annat att skolans rektor upprättat åtgärdsprogram i
samförstånd med vårdnadshavarna och tolkade situationen att det fanns en
överenskommelse om vilka åtgärder som skulle vidtas för att förbättra elevens
studiesituation. Orust kommun kan, utifrån JO’s uttalande gällande överlämnande av
överklagande, konstatera att ärendet inte har hanterats i enlighet med förvaltningslagens
bestämmelser avseende skyndsam handläggning av överklagande. Kommunen beklagar
de eventuella olägenheter som handläggningen gett upphov till och avser att se över de
rutiner som gäller för handläggning av överklaganden och vidta de nödvändiga åtgärder
som krävs för att ovanstående inte ska inträffa igen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
________

Orust kommun
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Kommunstyrelsen
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KS/2017:368
§ 84
Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust kommun 2017
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Orust kommun har regler för partistöd fastställts i kommunfullmäktige 2014-06-12
§ 92.
Vid inlämningstidens utgång 2017-04-01 har åtta av tio partier lämnat in
redovisningar. Det har inte inkommit några redovisningar från Kristdemokraterna
och Sverigedemokraterna.
Påminnelser har skickats ut till samtliga partier.
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade
redovisningar från partierna och dels räknat fram partistödet för år 2017.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta om utbetalning av kommunalt partistöd 2017 enligt följande:
Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Folkviljan Orust
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Orustpartiet
Summa

Mandat
10
7
5
5
2
2
1
4
4
1
41

Mandatstöd
80640
56448
40320
40320
16128
16128
8064
32256
32256
8064
330624

Partistöd
8266
8266
8266
8266
8266
8266
8266
8266
8266
8266
82656

Summa
88905,6
64713,6
48585,6
48585,6
24393,6
24393,6
16329,6
40521,6
40521,6
16329,6
413280

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:447
§ 85
Fiskekommunernas verksamhetsberättelse för 2016 samt beslut om 2016 års
överskott
Fiskekommunerna har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2016. I
verksamhetsberättelsen anges bland annat att man haft sex sammanträden. Viktiga
aktiviteter var besvarande av flera remisser exempelvis nya fiskekvoter, ny nationell
strategi för yrkesfiske och yrkesfiskes registrering av fångstuppgifter.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen 2016 till handlingarna, samt
att överskottet, 1 206 kronor, kvarstår hos Fiskekommunerna
Beslutet skickas till
Fiskekommunerna
_______

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:381
§ 86
Förlängning av nuvarande avtal "Skollinjer på Orust"
Orust kommun har idag skollinjer enligt avtal med Västtrafik. Västtrafik har i sin tur
upphandlat trafiken som bedrivs av Bergkvara Buss.
I den beställning som gjordes från kommunen inför upphandlingen låg att all trafik
skulle vara tillgänglig för allmänheten. Det finns därför ingen specifik skolskjuts utan
all trafik är skollinjer, skyltade som 900-linjer, som är tillgängliga för alla. I
verkligheten har det visat sig att det är få resande utöver de elever som reser till och
från sina skolor.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utnyttja den option som finns om att förlänga nuvarande ”Avtal - Skollinjer på
Orust” med två år.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för lärandes förslag
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde lärande
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:672
§ 87
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2016 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2016-0101 – 2016-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna följer även
revisionsberättelsen.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2016.
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2016, samt
att bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2016
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:573
§ 88
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2016 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till
Orust kommun.
Kommunfullmäktige i berörda kommuner ska behandla fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Väst
Revisionsberättelse 2017-02-27
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2016 för Samordningsförbundet Väst och lägga
den till handlingarna, samt
att för Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:502
§ 89
Förklaring över revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen i
revisionsberättelsen 2016
Kommunens förtroendevalda revisorer har i revisionsberättelsen för år 2016 (daterad
2017-03-27) riktat anmärkning mot kommunstyrelsen med motiveringen att
kommunstyrelsen har brustit i sitt ansvar avseende ledning och styrning. Som grund
för sin anmärkning kommenterar revisorerna att ärendehanteringen till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige tar ofta lång tid och underlag för beslutet
är bristfälligt upprättad. Omsorgsverksamheten redovisar ett stort budgetunderskott
med 21,7 mkr. Årsresultatet når inte fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning
och soliditeten uppgår inte till budgeterad nivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-10
Revisionsberättelse 2016 daterad 2017-03-27
________
Kommunstyrelsen beslutar
att framföra följande som förklaring över revisionsberättelsen: ”Kommunstyrelsen
instämmer i kritiken om brister i ärendehanteringen. För närvarande pågår ett arbete,
där målsättningen är att förbättra rutiner hela vägen från handläggare till beredning
inför sammanträde.
ärendehanteringen ingår även som en del i utredningen av förvaltningsorganisationen
som genomförs under våren 2017.
Omsorgens budgetunderskott accelererade under året. Kommunstyrelsen vidtog
åtgärder i samband med delårsrapporten per augusti. Kommunstyrelsen borde ha
vidtagit åtgärder tidigare. I mars 2017 fick kommunstyrelsen den beställda
kostnadsanalysrapporten för förvaltningsområde omsorg. Ett stort förändringsarbete
pågår redan inom verksamheterna och en handlingsplan med åtgärder kommer att
beslutas av kommunstyrelsen före sommaren”.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:423
§ 90
Framtagande av planprogram och detaljplaner för Henåns centrum samt
medel härför
En översyn av Henåns centrum har varit aktuellt i olika omgångar sedan 90-talet med
syftet att möjliggöra en utveckling av samhället och öka attraktiviteten vilket även
pekas ut i kommunens översiktsplan 2009. Centrum omfattas idag av flertalet äldre
byggnadsplaner och detaljplaner, främst framtagna under 1970- och 1980-talet.
Områdena närmast vattnet är både i kommunal och privat ägo och planlagda för
hamnändamål, lättare industri och parkering och kring torget finns bestämmelser för
centrumändamål. Marken söder om Röravägen är planlagt för bostads- och
handelsändamål och i huvudsak friliggande tvåvåningsbebyggelse. Området omfattar
både kommunal mark i anslutning till hamnen, delar av Sjöbodkullen, torget och
andra gemensamma ytor samt ett flertal privata fastigheter. Rivningen av
reningsverket och brandstationen som tidigare fanns lokaliserade centralt i Henån har
frigjort yta som ger möjligheten att se på nya användningsområden. Det finns en stor
potential i att kunna öka kontakten både med havet och ån för att öka attraktiviteten,
samt att se över exploateringsgraden och användningen av ytorna.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta ett planprogram och
därpå följande detaljplan för Henåns centrum enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 § planoch bygglagen (PBL 2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Henåns centrum – med
total nettokostnadsram på +7,5 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2020, och
att godkänna kostnader för planprogram- och detaljplanearbete inom
exploateringsprojekt– Henåns centrum – med nettokostnadsram om -4,3 miljoner
kronor, och
att finansiering sker inom beslutad exploateringsbudget, och
att etapp 2-5 av översvämningsåtgärder ska genomföras efter att detaljplanen har
vunnit laga kraft, samt
att uppdra åt förvaltningsområde samhällsutveckling att ta fram ett förslag till
kostnadsfördelning för översvämningsåtgärderna utifrån det statliga
kommittédirektivet.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Christer Hellekant (MP) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2013:1224
§ 91
Framtagande av planprogram och detaljplaner för Svanesund centrum samt
medel härför
Svanesund är Orusts näst största samhälle och huvudort i den södra kommundelen.
Här finns ett av Orusts största utbud av service, handel och fritidsaktiviteter.
Svanesunds samhälle har under de senaste åren vuxit i snabb takt. Mellan 1965 och
1995 ökade invånarantalet från 350 till 1900 personer. Vid slutet av 2015 bodde drygt
2000 personer i Svanesund. Det finns en fortsatt efterfrågan på bostäder i samhället.
Svanesunds geografiska läge med färjeförbindelse till fastlandet och närheten till
Stenungsund gör det till ett av Orust strategiskt viktigaste samhällen för
bostadsutbyggnad. Orust driver tillsammans med Tjörn och Stenungsund det
Nordvästsvenska initiativet med syfte att uppnå förbättringsåtgärder för infrastruktur
i delregionen däribland en ny broförbindelse mellan Svanesund och fastlandet. En
broförbindelse skulle innebära att pendlingsförutsättningarna förbättrades avsevärt.
En bro skulle även utgöra en stark motor för samhällsutvecklingen i Svanesund med
omnejd.
I kommunens bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 påpekas behovet av ökad
planberedskap i Henån och Svanesund. I översiktsplanen pekas flera områden nära
Svanesunds centrum ut som lämpliga för bostadsutbyggnad bland annat Västra
Änghagenområdet, strax norr om centrum, där det pågår ett programarbete för ca
180 bostäder. Även den norra delen av föreslaget programområde för centrum, finns
utpekat för bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Svanesunds befintliga
centrumområde, söder om Färjevägen finns inte utpekat för omvandling i
översiktsplan, dock framgår att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Svanesund bör
tas fram i syfte att vidareutveckla översiktsplanens riktlinjer till en mer detaljerad
strategisk plan. Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan skulle till stor del
bestå i att se över samhällets centrala delar och trafiksituationen i samhället.
Kommunen bedömer att utförd trafikutredning och framtagandet av ett planprogram
för centrum till stor del fyller samma syfte som framtagandet av en fördjupad
översiktsplan. I bostadsförsörjningsprogrammet påpekas behovet av en förstärkning
av Svanesunds centrum.
Svanesund centrum omfattas idag av flertalet äldre byggnadsplaner och detaljplaner
främst framtagna under 1970 och 1980 talet. Föreslaget programområde för
Svanesunds centrum, sträcker sig på båda sidor om Färjevägen. Söder om Färjevägen
berör området ett flertal detaljplaner däribland byggnadsplan för del av Svanesund
centrumområdet (laga kraft 1975-11-13), detaljplan för Svanesunds centrum (laga
kraft 1989-02-23) samt att antal mindre detaljplaner. Gällande detaljplaner syftar
huvudsakligen till centrumändamål, handel, bostäder och gruppbostäder. I det södra
programområdet ingår ett flertal fastigheter som ägs av Stiftelsen Orustbostäder,
fastigheten Svanesund 3:168 (mataffär) i privat ägo samt del av kommunens fastighet
Svanesund 2:2. Föreslaget programområde norr om Färjevägen ligger utanför
detaljplan. Området består i huvudsak av fastighet Svanesund 7:64, som sedan 2014

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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ägs av Stiftelsen Orustbostäder. Programområdets nordligaste del utgörs av
kommunens fastighet Svanesund 2:2.
Planprogrammet som är en första del i planprocessen syftar till att utreda
förutsättningarna för en utveckling av Svanesunds centrum och ligger till grund för
detaljplanearbetet och klargör detaljplanens genomförbarhet.
En översyn av de detaljplaner som innefattar Svanesunds centrala delar, anses
förenligt med översiktsplanens intentioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 170316
Programområdesskiss, 170316
Exploateringskalkyl, 170316
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta ett planprogram och
därpå följande detaljplan för Svanesunds centrum enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Svanesunds centrum –
med total nettokostnadsram på +11,4 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2021,
och
att godkänna kostnader för planprogram- och detaljplanearbete inom
exploateringsprojekt– Svanesunds centrum – med nettokostnadsram om -2,2
miljoner kronor, samt
att exploateringsbudgeten utökas med -1,3 mkr för 2017.
Anders Arnell (M) föreslår att planprogrammet även innefattar pågående
detaljplanearbetet Ängås gamla skola + industritomterna och idrottsplanerna.
Christer Hellekant (MP) med flera föreslår utskottet att besluta enligt förslag till
beslut.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för
samhällsutveckling beslutar i enlighet med Christer Hellekants, med fleras, förslag.
Anders Arnell (M) lämnar reservation till förmån för eget förslag.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta ett planprogram och
därpå följande detaljplan för Svanesunds centrum enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Svanesunds centrum –
med total nettokostnadsram på +4,4 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2021, och
att godkänna kostnader för planprogram- och detaljplanearbete inom
exploateringsprojekt– Svanesunds centrum – med nettokostnadsram om -2,2
miljoner kronor, samt
att exploateringsbudgeten utökas med -1,3 mkr för 2017.
_________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2011:214
§ 92
Antagande av planprogram, beslut om markanvisning samt beslut om
upprättande av detaljplan i Västra Änghagen, Svanesund
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 § 77 om 1 500 tkr i medel för
planläggning av området. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en fortsatt
utbyggnad av bostäder i Svanesund, i området väster om Änghagen. Målsättningen är
här att skapa ett varierat utbud av boendeformer i en attraktiv miljö som skall
tillgodose dagens behov och locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra
en intern omflyttning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 170316
Planprogram, 170316
Programkarta, 170316
Exploateringskalkyl 170316
Markanvisningsprogram, 170316

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planprogram för Västra Änghagen, Svanesund upprättat 170316, och
att godkänna markanvisningsprogram för Västra Änghagen, Svanesund upprättat
170316, och
att besluta om att genomföra markanvisning utifrån beslutat markanvisningsprogram,
och
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta en detaljplan för
Västra Änghagen enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Västra Änghagen – med
total nettokostnadsram på +26,2 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2021, och
att till exploateringsbudgeten anslå ram för att upprätta detaljplan för Västra
Änghagen om -4,4 mkr, samt
att finansiering sker inom beslutad exploateringsbudget.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38
2017-04-26

KS/2017:433
§ 93
Markanvisning för flerbostadshus i Tuvesvik, Lavön 2:91
Detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik, utökad färjeterminal, antogs av
kommunfullmäktige 2006-06-29. Kommunfullmäktige antog 2015-01-26 ändring av
detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik för det aktuella området, fastigheten Lavön
2:91. Syftet med planändringen var att skapa förutsättningar för flerbostadshus med
ytterligare 1,5 plan. En översyn och förslag till inriktningar för fortsatt utveckling av
Tuvesvikområdet var uppe för beslut i KSAU 2016-02-10.
Området för markanvisningen uppgår till cirka 5 600 kvm. Detaljplanen medger
flerbostadshus med en byggarea på 950 kvm och en höjd om 3,5 plan. Byggrätten
medger cirka 40 lägenheter. Anslutningsväg och ca 27 parkeringsplatser är utbyggda
inom planområdet.
I direkt anslutning till planområdet finns färjeterminal och busshållplats. Ca 150
meter norr om planområdet finns en nybyggd hamnpromenad/brygga med möjlighet
att bygga ut en hamn med cirka 150 båtplatser samt byggrätt för upp till ca 170
sjöbodar (räknat på 5 kvm förråd).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-03-14
Inbjudan till markanvisning för flerbostadshus i Tuvesvik
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för flerbostadshus
Tuvesvik, Lavön 2:91, upprättad 2017-03-14.
_________
Veronica Almroth (L) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2010:607
§ 94
Markanvisning för del av Henån 1:67 m.fl
Kommunfullmäktige antog 2012-02-23 detaljplan för Seniorboende inom Henån
1:67 m.fl.
Detaljplanen medger flerbostadshus med tillhörande garage/carport,
parkeringsplatser och förråd. Detaljplanen togs fram med syfte att skapa
seniorboende men den medger även andra typer av boende. Planbestämmelsen
angående maximalt 18 lägenheter är inte bindande dvs. bygglov kan ges för fler antal
lägenheter.
Området för markanvisning är cirka 4 700 kvm stort och omfattar del av
fastigheterna Henån 1:67, Henån 1:19 och Henån 1:306. Fastigheten ges tillfartsväg
från Katarinas väg och befintlig utfart mot Röravägen stängs. Ny tillfartsväg anläggs
och bekostas av exploatören. Parkeringar anläggs inom markanvisningsområdet och
ska täcka det behovet som byggnationen medför.
Utöver köpeskillingen för marken förutsätts exploatören betala alla
anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Exploatören står för samtliga kostnader som
exploateringen medför t.ex. bygglovsavgift och förrättningskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-27
Inbjudan till markanvisning för del av Henån 1:67 m.fl.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisning genom jämförelseförvarande för del av Henån 1:67 m.fl.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
______________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:445
§ 95
Markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306
Kommunfullmäktige antog 2013-12-12 detaljplan för del av fastighet Henån 1:272
m.fl. Skola, förskola, bostäder och äldreboende. Detaljplanen medger flerbostadshus
och parkering för markanvisningsområdet.
Området för markanvisning är cirka 3 800 kvm stort och omfattar fastigheterna
Henån 1:412 och del av 1:306. Utbyggd parkeringsyta söder om Henån 1:412 ingår i
markanvisningsområdet och kommer regleras till Henån 1:412 genom en
fastighetsreglering.
Utöver köpeskillingen för marken förutsätts exploatören betala alla
anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Exploatören står för samtliga kostnader som
exploateringen medför t.ex. bygglovsavgift och förrättningskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-27
Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisning genom jämförelseförfarande för Henån 1:412 och del av
1:306.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:728
§ 96
Tillägg till arrendeavtal gällande bastu i servicebyggnad för Svanesunds
badplats, Föreningen Svanesund
Föreningen Svanesund har sedan många år tillbaka i tiden tagit på sig ansvaret för
drift och underhåll av Svanesunds badplats. Föreningen har drivit badplatsen med
egna medel och med ekonomiska bidrag så som drift- och upprustningsbidrag från
kommunen. På slutet av 1980-talet byggdes en servicebyggnad genom bidrag från
Fritidsnämnden, i byggnaden finns toaletter och duschar. Runt år 1990 fick
föreningen genom Fritidsnämnden möjligheten att anlägga ytterligare en brygga med
hopptorn samt en flotte. Det finns sammanlagt två stycken bryggor som tillhör
badplatsen. Simskola bedrivs på sommaren. Det är en mycket populär badplats.
Det har under en längre tid funnits en önskan från föreningens sida att bygga en
bastu i en del av kommunens servicehus som föreningen Svanesund har avtal om att
sköta. En bastu kommer att ge möjligheter för medlemmarna att vinterbada och att
umgås. Arrendeavtal för servicehuset tecknades 2016-05-25 och ett tillägg till nu
gällande avtal behöver göras för att det skall framgå vad som åligger Föreningen
Svanesund för att bygga, driva och underhålla en bastu i servicehuset.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-14
Tillägg till arrendeavtal gällande bastu i servicebyggnad för Svanesunds badplats,
Föreningen Svanesund, daterat 2017-03-06.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tillägg till arrendeavtal gällande bastu i servicebyggnad för Svanesunds
badplats, Föreningen Svanesund, daterat 2017-03-06.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde samhällsutveckling
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:1953
§ 97
Antagande av avfallsplan 2017-2021
Miljöbalkens 15 kap. 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning.
Denna består av två olika delar:


Föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen



Avfallsplan

Renhållningsordningen (föreskrifter och avfallsplan) skall antas av Orust
kommunfullmäktige. Nuvarande avfallsplan är från 1994.
Förslaget till avfallsplan beskriver Orust kommuns vision, mål och ambitioner för
den kommunala avfallshanteringen, med syfte att minska miljöbelastningen från
avfall och bidra till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen.
Orust kommuns vision för den kommunala avfallshanteringen:


Avfallshanteringen i Orust kommun



Sätter kunden i fokus genom att erbjuda god service



Bidrar aktivt till avfallsminimering och resurshushållning



Bevarar vår miljö så att såväl nuvarande som kommande generationer kan
leva, bo och trivas i Orust kommun.

Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan
Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen,
Förvaltningsområde Samhällsutveckling ansvarar för renhållningen avseende avtal,
information, taxor och liknande. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller
de som kommunen bestämmer, i texten benämnd renhållaren.
Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av Miljö- och
byggnadsnämnden.
Avfallsplanen med bilagorna 1 – 6 har varit utställd för allmänhetens möjligheter att
lämna synpunkter på förslaget under perioden 2016-12-12—2017-01-06.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Avfallsplan 2017-2021, daterad 2017-03-10
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
Bilaga 2 Avfallsanläggningar
Bilaga 3 Nedlagda deponier
Bilaga 4 Miljöbedömning för Orust kommuns avfallsplan
Bilaga 5 Uppgifter till Länsstyrelsen
Bilaga 6 Uppföljning föregående plan
Bilaga 7 Samråd
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Avfallsplan 2017-2021, daterad 2017-03-10.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:181
§ 98
Antagande av Föreskrift om avfallshantering
Miljöbalkens 15 kap. 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning.
Denna består av två olika delar:


Föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen



Avfallsplan.

Renhållningsordningen (föreskrifter och avfallsplan) skall antas av Orust
kommunfullmäktige. Nuvarande renhållningsordning (föreskrifter) är från 2004.
I samband med att de nya föreskrifterna antas av kommunfullmäktige upphör
motsvarande äldre föreskrifter att gälla. Dispenser som kommunal nämnd eller
förvaltning har meddelat med stöd av äldre föreskrifter gäller tills vidare.
Föreskriften innehåller bland annat Orust kommuns bestämmelser om hushållsavfall,
dispenser från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning.
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen,
förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar för renhållningen avseende avtal,
information, taxor och liknande. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller
de som kommunen bestämmer, i texten benämnd renhållaren.
Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av miljö- och
byggnadsnämnden.
Affärsdrivande verksamhet, planavdelningen, kommunkansliet och miljö- och
byggnadsförvaltningen har ingått i den tjänstemannagrupp som arbetat med
renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter).
Föreskrifterna för avfallshantering, med kartbilagor har kungjorts och varit på
utställning för allmänhetens synpunkter under 4 veckor (miljöbalken 15 kap, 42 §).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Föreskrift om avfallshantering i Orust kommun, daterade 2017-03-10
Kartbilagor

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Föreskrifter om avfallshantering i Orust kommun, daterade 2017-03-10.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2015:2053
§ 99
Rivning av Ängås gamla låg- och mellanstadieskola, Svanesund
Ängås gamla låg- och mellanstadieskola byggdes på 1950-talet. Skolan har använts
fram till 2015-01-16 då årskurs F-3 flyttade in i Ängås nya skola och 2015-08-18 då
årskurs 4-6 flyttade in i Ängås nya skola. Den nya skolan byggdes till följd av att den
gamla skolan konstaterades ha så bristfällig arbetsmiljö att personal och elever inte
skulle vistas där. Så sent som i slutet av 2015 gjordes ånyo en statusbesiktning av
fastighetens skick och där konstaterades att flera av byggnaderna var rivningsmässiga
medan ett par krävde omfattande renovering i de fall de skall nyttjas.
Idag står den gamla skolan tom, del av fastigheten Svanesund 7:13, i väntan på
kommande planarbete för Svanesunds centrum.
Syftet är att belysa fastighetsstrategiskt vägval för, del av fastigheten Svanesund 7:13,
området Ängås gamla skola.
Kommunen ska tillvarata sitt fastighetskapital effektivt. Fastighetsenhetens uppdrag
är att förvalta kommunens verksamhetslokaler med en målsättning om 100 %
uthyrningsgrad. Om verksamheterna inte har behov av en lokal/byggnad bör en
alternativ användning temporärt värderas på öppna marknaden alternativs så bör en
försäljning av fastigheten övervägas. Om det bedöms vara av ett strategiskt värde att
bibehålla fastigheten för den framtida långsiktiga samhällsutvecklingen, så bör
fastigheten bibehållas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-20
Statusbesiktning Ängås skola Låg & Mellanstadium, daterad 2015-11-23
Anders Arnell (M) föreslår att inte samtliga byggnader ska rivas utan att en eller flera
karaktäristiska byggnader, till exempel hus A och E, sparas som en ingrediens i den
framtida gestaltningen av området och att ansvarig planarkitekt medverkar i valet av
vilken eller vilka byggnader som bör sparas.
Ordförande finner att det finns två förslag, dels liggande förslag och dels Anders
Arnells (M) förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för
samhällsutveckling beslutar enligt liggande förslag till beslut.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastigheten gamla Ängås låg- och mellanstadieskola, del av Svanesund 7:13, ska
rivas.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2013:351
§ 100
Antagande av riktlinjer för alkoholtillstånd
Som underlag finns ett reviderat av förvaltningen förslag till riktlinjer daterat 201703-17. Bakgrunden till förändringarna är att i samband med Länsstyrelsens besök den
1 mars 2017 gällande kommunens verksamhet avseende alkohollagen, visade det sig
att dagens riktlinjer för alkoholtillstånd bör anpassas till Orust kommuns
förutsättningar. Det som bör revideras är: vaktkrav vid serveringstid efter klockan
03:00, vaktkrav vid serveringstid efter klockan 04:00 och pausservering. Dessa
stycken har tagits bort i förslaget till ändring. Förslaget har anpassats efter
kommunens strävan på att ta bort sena serveringstider.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget daterat 2017-03-17 till riktlinjer för alkoholtillstånd.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:1525
§ 101
Svar på medborgarförslag om jämställdhet
I enlighet med Orust kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige § 37 har ett
medborgarförslag lämnats in. Förslaget innebär i korthet att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att årligen återrapportera till kommunfullmäktige hur
förvaltningens insatser, för att motverka den diskriminering som statistiken i
medborgarförslaget, har lyckats.
___________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20 anse medborgarförslaget
besvarat och att inte påföra ytterligare årlig återrapportering.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att överväga hur man i årsredovisningen kan förtydliga
hur insatserna för att motverka diskriminering har lyckats.
Beslutet skickas till
HR-chef
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:463
§ 102
Antagande av handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 37 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med årliga
handlingsplaner samt att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet inom
projektet Förenkla helt enkelt. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 37 att
anta näringslivsstrategi för 2015-2020.
Som underlag finns ett av förvaltningen framtaget förslag till handlingsplan daterat
2017-03-31.
__________
Kristina Svensson (MP) och Maria Sörkvist (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att
anta förslag daterad 2017-03-31 till handlingsplan för näringslivsutveckling för 20172018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag dater
ad 2017-03-31 till handlingsplan för näringslivsutveckling för 2017-2018.
_________
Kommunstyrelsens beslutar
att anta förslag daterad 2017-03-31 till handlingsplan för näringslivsutveckling för
2017-2018
Beslutet skickas till
Kommunchef
Näringslivsutvecklare
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:1388
§ 103
Svar på motion om ny inriktning på Hogen industriområde om Science park
Anders Arnell, Moderaterna, föreslår i motion 2016-08-15, kommunfullmäktige
besluta att förändra inriktningen på Hogens industriområde till en Science Park, med
uppdra till kommunstyrelsen att genomföra detta; medel att utgå av
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
_______
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att förvaltningen påbörjat ett utredningsarbete i frågan, anse
motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:673
§ 104
Medel till alkohol- och drogfria skolavslutningar
Under ett antal år har olika föräldra- respektive personalengagemang möjliggjort ett
drogfritt alternativ till avslutning åk 9 under Lärandes ansvar. I regel har en
avslutningsmiddag med musik, dans och uppträdanden varit tongivande och det har
försiggått på ”hemlig ort” med så gott som alla avslutande elever närvarande. Henån
respektive Ängås skolor har haft likartade firanden- där stark föräldramedverkan har
varit tydlig ingrediens de senaste åren. Skolorna Henån och Ängås har haft olika sätt
att lösa avslutningsmiddagen för år 9 - men gemensamt ’r att det bygger på
föräldramedverkan och ett absolut krav om alkohol resp. drogfri verksamhet.
Kvällen har utöver den egna insatsen subventionerats av folkhälsorådet och
elevrådet.
I samband med det så har Orust fritidsgårdar, under ansvar Samhällsutveckling, tagit
på sig ansvaret att ha en drogfri skolavslutning för 7 or och 8 or för att motverka att
de är kvar på Orust och anordnar fester och dricker alkohol. Så för att ge alla
ungdomar på Orust en trevlig, alkohol och drogfri skolavslutning så har det
anordnats något som lockade mer och det har de senaste åren blivit en Lisebergsresa.
Fritidsledarna går varje år ut i klasserna och berättar om hur resan går till och skulle
det vara så att man känner att jag inte har möjlighet pga. av ekonomiska skäl så löser
alltid verksamheten så att alla kan följa med. När det gäller arrangemanget för åk 7
och 8 så finansierar ungdomsrådet viss del utöver den egna insatsen. Fritidsgårdarna
har också ansökt om fondmedel något år och Folkhälsorådet har också finansierat
arrangemanget under flera år.
Syftet är att kunna ge möjligheten för alla elever i åk 7,8 och 9 att välja ett alkohol
och drogfritt alternativ på sin skolavslutning.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 30 000 kronor till alkohol- och drogfria skolavslutningar för år 2017 för
årskurs 7 och 8 från kommunstyrelsens anslag till förfogande, och därefter inarbeta
kostnaden i budget för samhällsutveckling för 2018, och
att avsätta 30 000 kronor till alkohol- och drogfria skolavslutningar för år 2017 för
årskurs 9 från kommunstyrelsens anslag till förfogande, och därefter inarbeta
kostnaden i budget för lärande för 2018.
Beslutet skickas till
Folkhälsorådet
Folkhälsostrateg
Förvaltningsområde lärande
Förvaltningsområde samhällsutveckling
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54
2017-04-26

§ 105
Rapport från arbetet med Förenkla helt enkelt
En kort genomgång av vad som kommer att hända framöver samt vad som gjorts
hittills. Den 4 maj är det en fördjupningsdag om tillståndsgivning, kallelser till
berörda är skickade. Arbetsgrupper presenterades.
En mer utförlig rapport från arbetet med Förenkla helt enkelt kommer framöver.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55
2017-04-26

§ 106
Utseende av politiska ansvariga i projektet med Förenkla helt enkelt
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en styrgrupp i projektet med
Förenkla helt enkelt.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56
2017-04-26

§ 107
Förfrågan om ekonomiskt, tillfälligt stöd av Bohusläns FF
Bohusläns Fotbollsförbund har i höst besökt samtliga kommuner i distriktet i syfte
att visa upp sin verksamhet och erbjuda hjälp gällande anläggningsfrågor, men även
integration och utbildningar.
Bohusläns FF fyller 100 år i år och i samband med detta kommer ett antal olika
aktiviteter genomföras, exempelvis dela ut fotboll till alla första-klasser i distriktet
med mera.
Dessa aktiviteter belastar ekonomin och därmed söker Bohusläns FF ett bidrag om
10 000 kronor till dessa ändamål.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 10 000 kronor till Bohusläns FF från kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
Beslutet skickas till
Bohusläns FF
Ekonomichef
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57
2017-04-26

KS/2017:531
§ 108
Anmälan av inkomna skrivelser
Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2017 och protokoll 2017-03-22
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58
2017-04-26

§ 109
Anmälan av delegerade beslut
Delegeringsbeslut enligt lista numrerad 1-28, personalenheten.
Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-04-06, omsorg.
Delegeringsbeslut – Omsättning av lån nr 67622. Dnr KS/2017509
Delegeringsbeslut – Beslut om nyupplåning 25 mkr mars 2017. Dnr KS/2017:510
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering - ny taklyft
till Strandgårdens äldreboende i Ellös 2017. Dnr KS/2017:504
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering - två sängar
till avd. Vinrankan på Ängsvikens äldreboende mars 2017. Dnr KS/2017:505
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering - möbler till
Kaprifolgården mars 2017. Dnr KS/2017:506
Delegeringsbeslut – Beslut om och igångsättning av mindre investering - möbler till
Strandgårdens äldreboende mars 2017. Dnr. KS/2017:507
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59
2017-04-26

§ 110
Information av Fyrbodals kommunalförbund
Kommunalråd och oppositionsråd informerar om:
- Remiss
- Prioriteringsordningen gällande bron. Förvaltningsområdeschef för
samhällsutveckling arbetar vidare med projektet gällande bron och återkommer
senare.
Informationen läggs till handlingarna.
________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60
2017-04-26

§ 111
Ordförandens information
- Värdet av Taube-priset
- Mobil turistbyrå, Södra Bohusläns Turism AB.
- Orust-dagen försvinner.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

