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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
Mats Överfjord (M), ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 179-188 kl. 08:15-12:00
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande § 179
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg § 179, §§ 183-188
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samhällsutveckling § 179, §§189-191
Kristina Bexér, förvaltningssekreterare § 180
Susanne Ekblad, ekonomichef § 181
Arne Hultgren, miljöchef § 182
Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet § 189
Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör § 190
Nina Hansson, mark och exploateringsingenjör § 190
Ronnie Nilsson, fastighetschef § 191
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§ 179
Förvaltningens information
Kommunchef informerar om:
- Ombyggnation av kommunhuset.
Förvaltningsområdeschef lärande informerar om:
- Fyrbodals kommunalförbund: medlemsavgift, beredning för utbildning.
- Statliga bidrag, lärarlönarlyftet.
Förvaltningsområdeschef omsorg informerar om:
- Handlingsplan
- Ökat facklig samverkan
- Individ och familjeomsorgen
- Flyttning av lokaler
Näringslivsutvecklare informerar om:
- Svensknäringsliv rankning, Orust kommun totalt 267
Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling informerar om:
- Återkoppling: Varekil.
- VA, rutiner vid otjänligt vatten
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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KS/2017:1401
§ 180
Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter
Enligt Lag (SF2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ges
kommunerna rätt att ta ut avgift för den tillsyn kommunen bedriver av den som
bedriver anmälningsskyldig försäljning med elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 49 att anta förslag till revidering av
ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering, folköl och tobak. Detta beslut
ligger till grund för dagens avgiftsuttag med indexuppräkning beslut taget 2014-10-16
§ 146.
Syftet är att kommunen skall kunna ta ut en tillsynsavgift för tillsyn av de
försäljningsställena i kommunen som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Idag tas tillsynsavgift ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller
tobak. Denna avgift justeras varje år enligt tidigare beslutad indexreglering
(KS/2014:1214). Meningen är att tillsynsavgift även skall gälla för de som säljer ecigaretter och påfyllningsbehållare.
Försäljningsställena betalar idag en tillsynsavgift på antingen Folköl eller Tobak 1 820
kr och säljer de både Folköl och Tobak så betalar de i årlig tillsynsavgift 2 130 kr.
_______
Michael Relfsson (FPO) föreslår kommunfullmäktige besluta att kontrollen
kostnadsmässigt ingår i tobakstillsynen och inte belastar handelsbranschen ytterligare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag av tillägg av avgift för tillsyn av försäljningsställen vid
försäljning av e-cigaretter och eller påfyllnadsbehållare enligt förslag till avgifter
daterad 2017-08-15.
Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___________
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KS/2017:354
§ 181
Delårsrapport augusti 2017
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport per sista augusti.
Rapporten beskriver periodens verksamhet och händelser samt uppföljning och
prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet var positivt och uppgick till +46,7 mkr, vilket kan jämföras med
2016 då resultatet uppgick till 35,3 mkr. Budgeterat resultat till och med augusti var
+37,6 mkr.
Årets resultat beräknas uppgå till +34 mkr vid årets slut och kan jämföras med det
budgeterade resultatet på +32,3 mkr. Det innebär en positiv avvikelse med +1,7 mkr.
Den senaste prognosen är en försämring jämfört med bedömningen i april, +40,3
mkr. Avvikelsen beror främst på en försämrad prognos inom förvaltningsområde
omsorg.
Bland kommunens verksamheter lämnar förvaltningsområde omsorg störst negativ
avvikelse för helåret med -12,9 mkr (-5,3 mkr april). Alla verksamheter förutom stödoch omsorg samt förvaltningsövergripande verksamhet inom förvaltningsområdet
uppvisar en negativ prognos för året. Orsaken till det prognostiserade underskottet
förklaras främst av höga kostnader för placeringar inom individ- och
familjeomsorgen, men även högre personalkostnader inom särskilda boenden och
hemtjänst. Ett stort arbete pågår med att anpassa verksamheterna till en lägre
kostnadsnivå. Dock tar omställningsarbetet tid och vidtagna åtgärder har ännu inte
fått den effekt som man bedömde i våras.
Förvaltningsområde lärande lämnar en årsprognos på -3,3 mkr som till stora delar
beror på högre kostnader för nattis och lokaler inom förskolan, samt högre
personalkostnader och åtgärder för elever med behov av särskilt stöd i grundskolan.
Fler elever har valt att gå i skola i annan kommun, vilket innebär att kostnaderna
överstiger budget för interkommunal ersättning.
Fjärrvärmeverksamheten beräknas gå -0,8 mkr sämre än budget och kan hänföras till
ökade driftskostnader.
Övriga nämnder/förvaltningsområden prognostiserar en positiv budgetavvikelse eller
nollprognos för helåret.
Investeringsprognosen uppgår till 119,4 mkr (budget 170,3 mkr). Nettoutgifterna till
och med augusti uppgick till 61,4 mkr. De största investeringsprojekten i år avser
renovering av Strandgårdens kök, ångbåtsbrygga Edshultshall, åtgärder Ellös kaj,
översämningsåtgärder i Henån, ombyggnation av kommunhus, ombyggnation Ängås
skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken,
överföringsledning Slussen-Uddevalla samt utbyggnad av bredbandsstrukturen på
landsbygden.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-27

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten för augusti 2017.
__________
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KS/2017:1527
§ 182
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen. Trots ett aktivt miljöarbete bedömer Länsstyrelsen att de flesta
miljömålen i länet inte nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka. Syftet
med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt
stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Flera åtgärder
grundar sig på lagkrav. Andra åtgärder är frivilliga där man gör egna åtaganden.
Under programmets period stödjer Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen arbetet genom att följa upp åtgärderna och sprida goda exempel.
Länsstyrelsen föreslår åtgärder inom fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft
• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion
Inom dessa fyra utmaningar ryms 46 nya åtgärder. Utöver detta tillkommer åtgärder
från följande planer och program:
• Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
• Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015–2021
• Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021.
Åtgärderna i dessa planer och program behandlas inte i denna remissrunda.
För varje utmaning beskriver länsstyrelsen vilka miljömål och vilka globala mål inom
Agenda 2030 som gynnas av de föreslagna åtgärderna.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Hans Pettersson (M) med instämmande av Anders Arnell (M) föreslår
kommunstyrelsen besluta att lämna yttrande över remissunderlaget ”Utmaningar för
ett hållbart Västra Götaland, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
2017-2020” enligt synpunkter i enkät daterad 2017-08-23, med tillägg av Nya
Moderaternas synpunkter, bilaga daterad 2017-09-27.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande över remissunderlaget ”Utmaningar för ett hållbart Västra
Götaland, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020” enligt
synpunkter i enkät daterad 2017-08-23.
Beslutet skickas till
Miljöstrateg
Länsstyrelsen
_________
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KS/2017:1077
§ 183
Förändring/avveckling av verksamhet på korttidsboendet
Korttidsboende är en kommunal insats som ska tillgodose tillfälliga vård- och
omsorgsbehov hos äldre personer. Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har
korttidsboende varit en biståndsbedömd insats som äldre personer med behov av
vård och omsorg kan ansöka om hos socialtjänsten. I regeringens proposition inför
reformen (prop.1990/91:14 s.54) framhölls att kommunerna ska ges ansvaret för
såväl permanent boende som tillfälligt stöd i en särskild boendeform. Det tillfälliga
stödet, korttidsboende, skulle ha resurser för att ge växelvård, avlastning för
närstående och rehabilitering. Varken skyldigheterna eller ansvaret gällande
korttidsboende har förändrats sedan Ädelreformen.
Enligt kap. 5 § 6 i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska kommunerna planera sina
insatser för äldre. I planeringen ska kommunerna samverka med landstinget samt
andra samhällsorgan och andra organisationer. (Åtgärdsförslag för att utveckla
vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Primärvård och korttidsboende, vad
behöver förändras, socialstyrelsen 2015). Korttidsboendet enligt SoL har funnits på
Orust sedan 1990-talet. Insatser på korttidsboendet har under hela tiden präglats av
hög kvalitet och effektivitet.
Förvaltningsområde omsorgs kostnader är överlag höga i förhållande till andra
jämförbara kommuner. En handlingsplan för att minska kostnaderna har beslutats av
kommunstyrelsen 2017-06-21, dnr KS/2017:1077. Korttidsboende enligt SoL är en
av de icke lagstadgade verksamheterna som finns med i handlingsplanen
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att behålla korttidsboendet enligt socialtjänstlagen i sin nuvarande form och
kontinuerligt utvärdera behov av korttidsvistelse.
____________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1077
§ 184
Förändring/avveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Den svenska vården av personer med demenssjukdom har av tradition dominerats av
institutionsvård men under 1990-talet skedde stora förändringar av
äldrevårdsstrukturen. Det resulterade bland annat i en utbyggnad av dagverksamheter
och i slutet av 1990-talet var dagvård eller dagvård i kombination med
hemtjänstinsatser den vanligaste formen för demensvård.
Dagverksamhet för dementa har funnits på Orust sedan 1987 då den första
dagverksamheten startades i Henån. 1995 startade dagverksamheter i Ellös och
Svanesund. 2006 lades verksamheten i Svanesund ner. Dagverksamhet för dementa
är en biståndsbedömd insats.
Förvaltningsområde omsorgs kostnader är överlag höga i förhållande till andra
jämförbara kommuner. En handlingsplan för att minska kostnaderna har beslutats av
kommunstyrelsen 2017-06-21, dnr KS/2017:1077. Dagverksamheten för dementa är
en av de icke lagstadgade verksamheterna som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att dagverksamheten för dementa kvarstår i sin nuvarande form
att uppdra åt Förvaltningsområde omsorg att utveckla samverkan internt och externt
samt arbeta förebyggande för att tidigt identifiera de personer med demenssjukdom
av mild till måttlig karaktär. Detta för att kunna erbjuda dessa dagverksamhet och
därmed förlänga tiden till att behov av särskilt boende med inriktning mot demens
uppstår och för att utnyttja de resurser som finns idag på ett optimalt sätt.
____________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att dagverksamheten för dementa kvarstår i sin nuvarande form, samt
att uppdra åt Förvaltningsområde omsorg att utveckla samverkan internt och externt
samt arbeta förebyggande för att tidigt identifiera de personer med demenssjukdom
av mild till måttlig karaktär, i syfte att kunna erbjuda dessa dagverksamhet och
därmed förlänga tiden till att behov av särskilt boende med inriktning mot demens
uppstår och för att utnyttja de resurser som finns idag på ett optimalt sätt.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1077
§ 185
Förändring/avveckling av anhörigkonsulents uppdrag
Anhörigkonsulent har funnits inom förvaltningsområde omsorg sedan 2001.
Kostnad för anhörigkonsulent är för närvarande budgeterad till 0,615 mkr per år.
Anhörigkonsulentens uppdrag omfattar alla verksamheter inom Förvaltningsområde
Omsorg, Vård och Omsorg, Stöd och Omsorg samt Individ och familjeomsorg.
Anhörigkonsulenten är organiserad under verksamhetschef för Vård och Omsorg.
Förvaltningsområde omsorgs kostnader är överlag höga i förhållande till andra
jämförbara kommuner. En handlingsplan för att minska kostnaderna har beslutats av
kommunstyrelsen 2017-06-21, dnr KS/2017:1 077. Anhörigkonsulent är en av de
icke lagstadgade verksamheterna som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att behålla anhörigkonsulentens uppdrag i sin nuvarande form.
____________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1077
§ 186
Förändring/avveckling av verksamhet Daglig sysselsättning för personer med
psykiska funktionshinder
Verksamheten Daglig sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar startade i samband med att kommunerna fick ett ökat ansvar
för psykiatrin genom psykiatrireformen.
Psykiatrireformen beslutades 1994 och genomfördes 1995. Den föregicks av
psykiatriutredning (SOU 1992:73) som visade att personer med psykisk ohälsa hade
mycket dålig samverkan med övriga samhället i jämförelser med andra svaga grupper.
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett extern konsultföretag. Orsaken till genomlysningen var
det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Resultatet av
genomlysningen var att förvaltningsområdets kostnader i förhållande till andra
jämförbara kommuner är betydligt dyrare. Utifrån genomlysningen har förvaltningen
tagit fram en handlingsplan för att minska kostnaderna i förhållande till andra
kommuner. Handlingsplanen beslutades av Kommunstyrelsens 2017-06-21 dnr
KS/2017:1077.
Daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder är en av de icke
lagstadgade verksamheter som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att daglig sysselsättning kvarstår med oförminskad personalbudget
att förvaltningsområdet får i uppdrag att förändra innehållet i daglig sysselsättning till
mer ett strukturerat innehåll där målet bör vara att den enskilde ges möjlighet till
arbete eller arbetsliknande former alternativt studier.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1077
§ 187
Avveckling av Ågårdens demensboende
I samband med att fastigheten Ågården (demensboende) var till salu 2010 fick
Sociala omsorgsförvaltningen en förfrågan från Kommunstyrelseförvaltningens
tekniska enhet om förvaltningen hade ett fortsatt intresse av att bedriva verksamhet i
Ågårdens fastighet.
Då fastighetens planlösning inte var optimal för ett särskilt boende och heller inte
uppfyllde kraven på en fullvärdig boendestandard gav Sociala omsorgsnämnden i
uppdrag till Kommunstyrelsen att uppdra till tekniska enheten att utreda möjligheten
till att samlokalisera 16 lägenheterna i anslutning till Kaprifolgården (SON § 55 Dnr
2010.88 709).
Då detta uppdrag inte fullföljdes uppstod en betydande brist på särskilda
boendeplatser. För att klara denna brist på särskilda boendeplatser fick
Förvaltningsområde omsorg ett tillskott i budget för år 2014 för återigen ha 16
demensboendeplatser på Ågården. Denna lösning var temporär då fastigheten inte är
optimal för ett särskilt boende. På uppdrag av Kommunstyrelsen har en
genomlysning av förvaltningsområdets kostnader genomförts av ett extern
konsultföretaget. Orsaken till genomlysningen var det stora underskottet som
förvaltningsområdet gjorde 2016. Resultatet av genomlysning var att
förvaltningsområdets kostnader i förhållande till andra jämförbara kommuner är
betydligt dyrare. Utifrån genomlysningen har förvaltningen tagit fram en
handlingsplan för att minska kostnaderna i förhållande till andra kommuner.
Handlingsplanen beslutades av Kommunstyrelsens 2017-06-21 dnr KS/2017:1077.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avveckla Ågårdens demensboende med 16 lägenheter
att samtliga personella resurser flyttas till det nya äldreboendet Gullvivan
____________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för omsorg förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg

Orust kommun
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KS/2017:1467
§ 188
Tillägg av placering i form av stödboende i delgeringsordningen
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-29 bland annat att införa nya förändringar
gällande Förvaltningsområde omsorgs avsnitt nr. 10 på grund av nya lagändringar
och organisatoriska förändringar.
Placeringsformen stödboende tillträdde i januari 2016 och riktar sig till barn och unga
mellan 16-20 år. Stödboende är ett placeringsalternativ när ett mindre ingripande sker
då barnet inte har lika stort behov av vårdinsatser som vid en placering i hem för
vård eller boende (HVB).
I delegeringsordningen avsnitt 10.05 som riktar sig mot placeringar socialtjänstlagen
finns i dagsläget inte stödboendereformen med utan enbart placeringar i form av
HVB och särskilt boende (socialpsykiatri). Ett tillägg av stödboendereformen bör
därför ske då det är en placeringsform som används inom individ- och
familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-14
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att ett tillägg av placering i form av stödboende görs i avsnitt 10:05 i
delegeringsordningen, ”Beslut om placering i stödboende”, och
att 1:e socialsekreterare är delegat för stödboende i kommunal regi (10.05.16b), samt
att utskottet för omsorg är delegat förs stödboende i extern verksamhet (10.05.16a)
Beslutet skickas till
OKFS
Berörda
Förvaltningsområde omsorg
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1362
§ 189
Antagande av VA-taxa 2018
Va-verksamheten finansieras genom avgifter i va-taxan både vad gäller drift och
investering. Under 2017 har VA-plan för Orust kommun färdigställts och behandlas i
kommunfullmäktige under augusti 2017.
I angiven VA-plan är ambitionsnivån anpassad för en utbyggnads- och
investeringsnivå som i genomsnitt motsvarar ca 40-60 mkr årligen det kommande 1015 åren. Ökade myndighetskrav på avloppsrening, ökad kapacitet för dricksvatten
samt ökade satsningar för kommunalt vatten och avlopp till nya och befintliga
bostäder/verksamheter inom kommunen ger nya möjligheter, men medför även en
viss justering av VA-taxan. Förvaltningens bedömning är att en jämn taxeutveckling
över tid skapar en stabilitet, trygghet och en förutsägbarhet för både kunder och
förvaltningen.
Förvaltningens förslag är att anläggningsavgifterna(engångsavgifter) skall följa den
kostnadsutveckling som är inom markentreprenadbranschen för att bibehålla och
någon mån öka nuvarande kostnadstäckningsgrad. Enligt beräkningar är
kostnadstäckningsgraden med nuvarande taxa cirka 70 %. För att möjliggöra en
offensiv och önskvärd exploateringsverksamhet är det en förutsättning att
anslutningsavgifterna är självfinansierade till största möjliga del.
Jämförelse studier för om- och utbyggnad av den gemensamma VA-anläggningen
visar entydigt att det är mest kostnadseffektivt att ersätta de mindre reningsverken
med överföringsledningar och sambehandling i ett stort verk, Ellös
avloppsledningsverk. Även om en investering för upprustning av de mindre verken
är lägre, så äts mellanskillnaden snabbt upp av en betydligt högre driftskostnad.
Nödvändig justering av taxor beräknas bli 1-2 % lägre per år för perioden 2019-2035
med den tilltänkta VA-utbyggnaden, jämfört med att rusta upp samtliga små
avloppsreningsverk på Orust. Bedömd taxeutveckling i föreslaget alternativ beräknas
till 4-6 % per år.
Investeringstakten beräknas för perioden 2019-2035 bli cirka 40-60 miljoner kronor
per år. För att säkerställa och prioritera investeringar kommer fortlöpande
kostnadsanalyser att göras, vilket kan göra att vissa planerade etapper kommer att
omprövas.
Samtidigt som taxan behandlas behöver ABVA(Allmänna bestämmelser för
brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) uppdateras
vad beträffar ansvarsförhållandet mellan abonnent och huvudman när det gäller så
kallade LTA-system där abonnenten har en egen avloppspumpstation för den egna
fastigheten.

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-07
VA-taxa för Orust kommun, daterad 2017-08-07
Allmänna bestämmelser för brukandet av allmänna vatten- och
avloppsanläggningar(ABVA) 2018, daterad 2017-08-07
_________
Lars Larsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny va-taxa, daterad
2017-08-07, att träda i kraft 2018-01-01, samt att anta ny ABVA, daterad 2017-08-07,
att träda i kraft 2018-01-01.
Anders Arnell (M) med instämmande av Michael Relfsson (FPO) föreslår
kommunfullmäktige besluta att behålla tidigare antagen taxa.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny va-taxa, daterad 2017-08-07, att träda i kraft 2018-01-01, samt
att anta ny ABVA, daterad 2017-08-07, att träda i kraft 2018-01-01.
Anders Arnell (M) och Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
___________
Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till utskottets för samhällsutveckling förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för samhällsutveckling förslag
Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet.
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2015:1501
§ 190
Ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning
av mark för sjöbodar
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-08 § 140 att erbjuda sjöbodsägarna i
Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Härmanö friköp
genom fastighetsreglering, samt att erbjuda sjöbodsägarna på Käringön upplåtelse
med official-servitut.
Syftet är att upphäva beslut antaget av kommunfullmäktige 2003-05-22 § 37 där
ersättningen för ett sjöbodsservitut på Käringön fastställts till 60 000 kronor.
Fastställa ny ersättning för servitut på sjöbodar och bryggor på Käringön samt
fastställa ersättning vid försäljning av sjöbodsmark vid friköp genom
fastighetsreglering på övriga ovan angivna orter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-07-26
Ersättning vid servitutsupplåtelse av sjöbodsmark, 2017-07-26
Ersättning vid friköp av sjöbodsmark, 2017-07-26
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Anders Arnell (M) med instämmande av Michel Relfsson (FPO) föreslår utskottet
för samhällsutveckling besluta att bordlägga ärendet för att invänta utfall i
överklagade beslut fattade av kommunfullmäktige 2016-12-08 § 139 Ny arrendeavgift
för lägenhetsarrende, sjöbod, brygga och uthus samt kommunfullmäktige 2016-12-08
§ 140 Alternativa upplåtelseformer för sjöbodar, bryggor och parkeringar.
Utskottet för samhällsutveckling avslår Anders Arnells och Michael Relfssons förslag
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att ta fram riktlinjer för
markupplåtelser för bryggor.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut antaget av kommunfullmäktige 2003-05-22 § 37 i den del som
avser fastställande av ersättning för sjöbodsservitut på Käringön, och
att fastställa ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbod och brygga på Käringön,
enligt Ersättning vid servitutsupplåtelse av sjöbodmark, 2017-07-26, samt
att fastställa ersättning vid friköp genom fastighetsreglering av mark för
sjöbodsändamål, enligt Ersättning vid friköp av sjöbodmark, 2017-07-26.
Anders Arnell (M) och Michael Relfsson (FPO) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
______________
Lars Larsson (C) och Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till utskottets för
samhällsutveckling förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för samhällsutveckling förslag.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2016:642
§ 191
Omfördelning av investeringsbudget till ombyggnation av kommunhus etapp
2, hus 1 plan 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 §12 att igångsätta två delar av
fem i den planerade ombyggnationen av kommunhuset. Orsaken var att
utvärderingen av entreprenadupphandlingen visade att inget anbud inkom som var
inom beslutad budget. En ny upphandling avseende del 2 kontor och korridorer på
plan 2 i hus 1 har genomförts, med syfte att fler och mindre företag skulle kunna visa
intresse och lämna ett lägre anbud, eftersom byggnadsarbetena är av mindre
omfattning när man separerar delarna.
Utvärderingen visade att vi fick in lägre anbud än den tidigare genomförda
upphandlingen. Dock ryms inte anbudet som helhet inom den tidigare beslutade
investeringsbudgeten för kommunhusets ombyggnation.
Vissa delar i kommunhuset har under senare år renoverats. I skyddsronder har bland
annat akustikproblem framkommit på plan 2 i hus 1. Även ytskikten på detta plan är
bland de sämre i huset.
_________
Michael Relfsson (FPO) föreslår kommunstyrelsen besluta att omfördela
investeringsbudget för kommunstyrelsens mindre investeringar om 2 miljoner kronor
2018 till investeringsprojekt ombyggnation kommunhuset etapp 2, och att omfördela
kvarvarande investeringsbudget 2018 vid projektavslut från etapp 1 till etapp 2, och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras de hyrande förvaltningsområdena, samt att godkänna igångsättning av
del 2 kontor och korridor på plan 2 i hus 1 i investeringsprojektet ombyggnation
kommunhuset etapp 2 2018.
Kommunstyrelsen bifaller Michael Relfssons förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Fastighetschef
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:766
§ 192
Finansrapport augusti 2017
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport efter augusti
månads utgång 2017 med avstämning mot finanspolicyn.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna finansrapport augusti 2017
________
Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2014:1805
§ 193
Finansiering av kostnad för samordnad överklagande till Länsstyrelsens
beslut om utvidgat strandskydd
Orust kommun tillsammans med övriga bohuskommuner uppdrog till Uddevalla
kommun att samordna överklagandet av Länsstyrelsens beslut om utvidgat
strandskydd. Uddevalla kommun anlitade Advokatbyrå Gärde Wesslau och
kostnaden fördelas mellan kommunerna.
År 2015 fick kommunen den första fakturan från Uddevalla på 27 191 kr. Den
juridiska processen fortsatte fram till slutet av 2016 och under 2017 kom ytterligare
en faktura på advokatkostnader från Uddevalla kommun på 71 500 kr.
Kostnaden bör precis som 2015 finansieras genom en omfördelning från
kommunstyrelsens medel till förfogande, till plan, mark och exploatering inom
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, upprättad 2017-08-28
_______
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera kommunens kostnad för samordnat överklagande av Länsstyrelsens
beslut om utvidgat strandskydd, genom att omfördela 71 500 kronor från
kommunstyrelsens medel till förfogande, till verksamheten plan, mark och
exploatering inom förvaltningsområde samhällsutveckling.
________
Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Chef för plan, mark och exploatering
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1508
§ 194
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Förskolan ska tillhandahålla plats utifrån föräldrars arbetstid eller studier. Vanligtvis
burkar klockan 06:00 på morgonen till klockan 18:00 på kvällen utgöra ramtider.
Kommunen har idag ingen skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på övrig tid.
Däremot är det en tydlig trend i samhället att allt fler kommuner öppnar barnomsorg
på obekväm arbetstid, vanligtvis kallat Nattis. Dessutom har Staten via Skolverket
beviljat bidrag för de kommuner som ordnar sådan verksamhet.
Sedan snart 20 år tillbaka har Orust kommun ordnat barnomsorg på obekväm
arbetstid. Verksamheten har varit stabil, så till vida att alla behov har kunnat
tillgodoses, utan att några regler som anger vem som kan få plats har funnits.
Verksamheten har varit öppen alla dagar under hela året.
Under de senaste två åren har dock situationen förändrats. Allt fler barn önskar plats
och schematiderna har utökats. Eftersom verksamheten varit budgeterad för en viss
volym, har på senare tid allt fler barn inte kunnat få plats eftersom det varit fullt.
Verksamheten har utökat med viss personal för att kunna vara något fler barn men
det har ändå inte räckt för att alla som önskar ska få plats.
Eftersom det inte funnits några framtagna regler för vem som kan få plats, har det
också varit mycket svårt att sortera i ansökningar och eventuellt begränsa
närvarotider.
Förvaltningsområde Lärande har därför arbetat fram ”Regler för barnomsorg på
obekväm arbetstid”. Syftet är att tydligt ange vem som kan få plats och på vilka
grunder den kan nyttjas.
Barnkonventionens skrivning om ”barnets bästa” tolkas så att verksamheten inte
längre kommer att vara öppen alla dagar under året, utan kommer att vara stängd
vissa storhelger.
I framtagandet av reglerna har jämförelser gjorts med ett antal andra kommuner och
bedömningen är att de flesta tillämpar mycket snarlika regler.
_________
Utskottets för lärande förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ”Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid”, daterad 2017-09-11, att gälla
från och med 2018-01-01.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Kristina Svensson (MP) med instämmande av Veronica Almroth (L) och Elsie-Marie
Östling (S) med flera yrkar bifall till utskottets för lärande förslag med tillägg av att
utvärdera, och under våren 2018 till kommunstyrelsen rapportera effekterna av
antagna riktlinjer för kösituationen samt för verksamhetens ekonomi.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ”Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid” daterad 2017-09-11, att gälla
från och med 2018-01-01, samt
att utvärdera, och under våren 2018 till kommunstyrelsen rapportera effekterna av
antagna riktlinjer för kösituationen samt för verksamhetens ekonomi.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
OKFS
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26
2017-09-27

KS/2017:1462
§ 195
Revidering av riktlinjer för verksamhetsråden
2006-06-19 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om ”Riktlinjer för
verksamhetsråden”. Riktlinjerna utgick från dåvarande skollag och läroplaner för hur
samverkan mellan skola och hemmet skulle vara utformat. Där anges också att Barnoch utbildningsnämndens presidium regelbundet ska möta representanter för de
lokal verksamhetsråden.
Sedan 2006 har skollagstiftningen förändrats kraftigt och Orust kommun har
genomfört en förändrad politisk organisation. Det finns därför skäl att uppdaterade
tidigare riktlinjer så att de följer aktuell lagstiftning och dagens arbetsformer.
Förvaltningsområde Lärande har därför tagit fram nya riktlinjer för
verksamhetsråden. De nya riktlinjerna bedöms ligga inom utskottet för lärandes
ansvarsområde. Därför föreslås de nya riktlinjerna antas av utskottet för lärande
medan de gamla riktlinjerna föreslås upphävas av nämnden, dvs Kommunstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutar
att anta ”Riktlinjer för verksamhetsråd” daterad 2017-09-11.
Utskottets för lärande förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva ”Riktlinjer för verksamhetsråden” antagen av Barn- och
utbildningsnämnden 2006-06-19.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets för lärande förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde lärande
OKFS
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 196
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: en
rapport avser Varekils skola och två rapporter avser Ellös skola.
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/2017:13
§ 197
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts
enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till inspektionen för vård
och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS) Kvartal 2 2017
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 2 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut

Beslut

ej verkställda

verkställt efter

inom 3 mån.

3 mån.

Individ- och familjeomsorgen

6

1

Vård och omsorg

5*

1

Stöd och omsorg (LSS)

2

0

* OBS 1 ansökan är återtagen
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 30 augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse med bilagor 2017-08-30
____________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2017 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets för omsorg förslag.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:47
§ 198
Yttrande över Fyrbodals kommunalförbund budget tillväxtmedel 2018
Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala
vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som finns med i
budgeten för tillväxtmedlen 2018 som ett led i att uppnå målen inom områdena ”En
ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar”
och ”En region som syns och engagerar” med hjälp av regionala utvecklingsmedel.
Våra projekt och initiativ skall ha till syfte att stärka hela Fyrbodal
Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett
verktyg för att genomföra vår gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra
Götaland – Det goda livet.
Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling
mellan åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt
och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks,
föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det
uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala
tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden
bedrivs en rad verksamheter och projekt. I denna sammanställning beskrivs de och
vilka resultat de rapporterade in för år 2016
Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Budget
tillväxtmedel 2018. Svar ska vara tillhanda senast den 16 oktober.
Beslutsunderlag
Budget tillväxtmedel 2018
Beskrivning projekt och verksamheter tillväxtmedel 2018
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun för sin del ställer sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds
förslag till budget tillväxtmedel 2018.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
____________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:47
§ 199
Yttrande över Fyrbodals kommunalförbund verksamhetsplan och budget 2018
Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2018 har ett nytt
format jämfört med tidigare år. Vi har arbetat med att förtydliga övergripande mål,
formulera strategier och mätetal som kan följas upp och återrapporteras till
kommunerna. Vi vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det
blir tydligt vilka frågor vi arbetar med.
Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan av respektive
beredning. Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls.
Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften med
5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3 %, med
årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.
Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetsplan
och budget 2018. Svar ska vara tillhanda senast den 16 oktober.
Beslutsunderlag
Förslag verksamhetsplan och budget 2018
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun för sin del ställer sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds
förslag till verksamhetsplan och budget 2018.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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KS/2017:1601
§ 200
Antagande av sammanträdesplan 2018
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan daterad 2017-0920 för kommunstyrelsens sammanträde under 2018. Årsplanen utgår från
kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan daterad 2017-09-20
________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta sammanträdesplan 2018, daterad 2017-09-20.
Beslutet skickas till
Utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för omsorg
Utskottet för lärande
Kommunstyrelsen
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde lärande
Kommunstyrelseförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 201
Anmälan av delegerade beslut
- Beslut om omsättning av lån på 30 mkr augusti 2017. Dnr KS/2017:1474
- Beslut om och igångsättning av mindre investering - Taklyftar omsorgen augusti
2017.
Dnr KS/2017:1459
- Beslut om och igångsättning av mindre investering - Henåns skola 2017. Dnr
KS/2017:1457
- Beslut om och igångsättning av mindre investering - Säker smart inloggning lärande
2017.
Dnr KS/2017:1458
- Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
2014-01-30 förvaltningsområde omsorg - sekretess
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-09-04, förvaltningsområde omsorg
- Delegeringsbeslut enligt lista numrerad s.256-311, personalenheten
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-09-18, kommunstyrelsen
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-09-15, riksfärdtjänst
- Delegeringsbeslut enligt lista daterad 2017-09-15, färdtjänst
___________
Anmälan läggs till handlingarna
___________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34
2017-09-27

§ 202
Information från Fyrbodals kommunalförbund
- Delårsbokslut per sista juni.
- Verksamhetsplan och budget 2018, tillväxtmedel 2018.
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 203
Ordförandens information
- Översyn av den politiska organisationen.
- Södra Bohusläns Turism, upphandling.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35
2017-09-27

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36
2017-09-27

§ 204
Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare utses till barnet
Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där
barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av
särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller
ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten.
Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess
förmyndare. En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina olika behov
tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt 6 kap 8 a § FB ansöka hos Uddevalla Tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare tillsätts för sökande,
samt att föreslå Elisabeth Wilhelmsson xx, som särskilt förordnad vårdnadshavare.<
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
Sökande
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37
2017-09-27

§ 205
Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare utses till barnet
Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där
barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av
särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller
ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten.
Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess
förmyndare. En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina olika behov
tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt 6 kap 8 a § FB ansöka hos Uddevalla Tingsrätt om att särskilt förordnad
vårdnadshavare tillsätts för sökande, samt
att föreslå Jeanette Sjöberg xx, som särskilt förordnad vårdnadshavare.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
Sökande
__________

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38
2017-09-27

§ 206
Tillstyrkande av adoption
Den som önskar ta emot ett barn för adoption skall ha medgivande från
socialnämnden. Familjerätten ansvarar för dessa utredningar. De barn som blir
aktuella för internationell adoption är i de flesta fall barn som är föräldralösa eller
övergivna.
Utredarens roll är att tillvarata barnets intresse och att informera blivande
adoptivföräldrar om vad det innebär att adoptera ett barn.
De blivande adoptivföräldrarna skall ha genomgått en av kommunen godkänd
förberedande föräldrautbildning innan utredningen påbörjas.
_______
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt Föräldrabalken 4:10 tillstyrka ansökan om att få adoptera barnet.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg
Sökande
________

