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KS/2013:859

§ 128
Verksamhetsinformation - Äldreomsorgen
Förvaltningsområdeschef och Verksamhetschef för Vård och omsorg informerar.
Fokus ligger på hemtjänsten. Statistik från tidsregistrering med jämförelser mellan
arbetad tid, beviljad tid och utförd tid presenteras.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2013-05-15

Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:848
§ 129
Antagande av IT-infrastrukturplan
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 § 101 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att;
- Beställa och genomföra en kartläggning av By-net, som visar hur fiberutbyggnaden
kan se ut för Orust
- Efter kartläggningen, slutföra infrastrukturplanen som inkluderar finansiering av
utbyggnaden.
Föreligger underlag till IT-infrastrukturplan kallad IT-infrastrukturplan Orust 2013
version 1.0, upprättat av kommunstyrelseförvaltningens IT-strateg.
Enligt IT-infrastrukturplanen så är en rimlig bedömning utifrån erfarenheter från
andra kommuner och samråd med Telia och Västra Götalandsregionen att kostnaden
för utbyggnaden bör hamna på mellan 5 och 20 miljoner kronor för kommunen
under en treårsperiod. Främst beroende av vilka bidrag som utfaller och vilken teknik
som väljs/godkänns att ansluta fiberaccesspunkter med.
Enligt en första grov kostnadskalkyl som tagits fram av företaget ByNet för
kommunens räkning så beräknas kommunens totalkostnad till drygt 9 miljoner
kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta IT-infrastrukturplan för Orust Kommun 2013-2017 kallad ITinfrastrukturplan Orust 2013 version 1.0.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta IT-infrastrukturplan för Orust Kommun 2013-2017 kallad ITinfrastrukturplan Orust 2013 version 1.0.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1630
§ 130
Godkännande av avsiktsförklaring mellan Orust kommun och Gullholmens
samfällighetsförening om dagligvaruhandels- och serviceverksamhet i
fastigheten Härmanö 2:148
Sedan 2011-05-18 är Orust kommun ensam ägare av affärsfastigheten Härmanö
2:148.
Kommunen övertog avtalet med affärsinnehavaren och tecknade därefter ett nytt
hyresavtal gällande perioden 2012-01-01 till 2013-10-31.
Den nuvarande affärsinnehavaren har sagt upp avtalet och ämnar lämna fastigheten
2013-10-31.
I olika skrivelser har Gullholmens samfällighetsförening visat intresse av att söka
åstadkomma en situation där dagligvaruaffären kan drivas vidare. Önskemålet som
framförts är att via en förrättning överlåta förvaltningsansvaret för fastigheten från
Orust kommun till samfällighetsföreningen. Frågan har varit föremål för
överläggningar mellan kommunens representanter och företrädare för
samfällighetsföreningen.
Förslag till gemensam avsiktsförklaring har tagits fram, daterat 2013-04-11, om
kommunen väljer att anamma samfällighetsföreningens förslag. Som underlag i
ärendet finns även tjänsteskrivelse daterad 2013-04-11.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen mellan Orust kommun och Gullholmens
samfällighetsförening om dagligvaruhandels- och serviceverksamhet i fastigheten
Härmandö 2:148.
__________
Claes Nordevik yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen mellan Orust kommun och Gullholmens
samfällighetsförening om dagligvaruhandels- och serviceverksamhet i fastigheten
Härmandö 2:148.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:717
§ 131
Gemensam finansiering av förstärkning/komplettering av plattformarna på
Södra Bohusbanan
På politiskt initiativ har frågan om kapacitetsökning på Södra Bohusbanan
aktualiserats. Trafikverket har påbörjat en projektering av ”förlängning av perronger”
på sträckan Uddevalla – Göteborg.
Västra Götaland regionens regionutvecklingsnämnd har fattat ett inriktningsbeslut
om att delta i finansieringen av en förskottering av rubricerade projekt under
förutsättning att de berörda kommunerna också deltar i detta.
Trafikverket projekterar projektet och detta beräknas kunna starta hösten 2014 och
vara färdigställt redan 2015 om finansieringsfrågan kan lösas i samverkan mellan
kommunerna.
Kostnaden är beräknad till 77 Mkr varav Trafikverket projekterar 7 Mkr. Återstående
finansiering av förskotteringens kapitalkostnader delas mellan Västra
Götalandsregionen 50% och kommunerna gemensamt 50 %. Kostnaden för denna
finansiering med återbetalning senast 2018 beräknas till ca 14 MKr.
Kommunernas andel av förskotteringens kapitalkostnader fördelas enligt följande
princip. Kostnaderna delas i fyra lika delar var av Uddevalla, Kungälv och
Stenungsund tar var sin fjärdedel samt att Orust och Tjörn delar på en fjärdedel.
Total kostnad (räntekostnad) över perioden för Orust kommun beräknas till ca 875
tkr.
Som underlag i ärendet finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2013-04-23.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning att Västra Götalandsregionen bidrar med 50 % av
finansieringskostnaderna dela resterande ca 7 miljoner kronor mellan de fem berörda
kommunerna enligt ovan föreslagna modell, och
att Orust kommun tecknar avtal mellan Västra Götalandsregionen respektive de
övriga kommunerna i samverkan, samt
att till ändamålet anvisa 875 tkr att finansieras genom långsiktig upplåning.
__________
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Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med följande ändring av tredje attsatsen; att för ändamålet budgetera räntekostnaden med början i 2014-års budget,
fram till 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning att Västra Götalandsregionen bidrar med 50 % av
finansieringskostnaderna dela resterande ca 7 miljoner kronor mellan de fem berörda
kommunerna enligt ovan föreslagna modell, och
att Orust kommun tecknar avtal mellan Västra Götalandsregionen respektive de
övriga kommunerna i samverkan, samt
att för ändamålet budgetera räntekostnaden med början i 2014-års budget, fram till
2018.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1829
§ 132
Beslut om nyupplåning 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214, avseende upplåningsram för 2013
att för 2013 medge bruttoupplåning upp till 100 miljoner kronor.
Ovanstående formulering tolkar Kommuninvest som summan av omsättning av
befintliga lån samt nyupplåning under år 2013. Under 2013 kommer befintliga lån på
65 miljoner kronor att omsättas. Detta innebär att enligt Kommuninvests tolkning
återstår 35 miljoner kronor för att ta nya lån. Orust kommun kommer enligt
finansieringsanalysen i budget 2013 sannolikt att ha behov av nyupplåning upp till
närmare 100 miljoner kronor under 2013. Medgivandet innebär att taket för
nyupplåning sätts till 100 miljoner kronor.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-04-15.
Arbetsutskottet beslutar
att arbetsutskottet under året löpande ska få rapport om kommunens låneskuld.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2012-12-27 § 214 avseende upplåningsram för 2013, samt
att för 2013 medge nyupplåning inom en låneram upp till 100 miljoner kronor, d.v.s.
att öka kommunens skulder under år 2013, med högst 100 miljoner kronor.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2012-12-27 § 214 avseende upplåningsram för 2013, samt
att för 2013 medge nyupplåning inom en låneram upp till 100 miljoner kronor, d.v.s.
att öka kommunens skulder under år 2013, med högst 100 miljoner kronor.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1551
§ 133
Ändring av arrendeavgifter för upplåtelse av mark till sjöbodar, uthus,
magasin, trädäck och bryggor (vattenområde)(lägenhetsarrende)
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 89 om ny arrendeavgift för upplåtelse
av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor (vattenområde)
(lägenhetsarrende). Avgifterna baseras på 100 kr/kvm samt en årlig administrativ om
450 kronor. Samtliga avgifter indexuppräknas enligt konsumentprisindex för juli
månad 2011.
Hans Pernervik föreslår i motion inkommen 2012-11-15, kommunfullmäktige
besluta om att uppdra till kommunstyrelsen att se över taxan angående arrende av
sjöbodar och bryggor.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 32 (dnr 2012:2701) att uppdra till
kommunstyrelsen att se över taxan angående arrende av sjöbodar och bryggor samt
därmed anse motionen besvarad.
I anteckningar från Träffpunkt Orust 2013-03-13 redovisas mark- och exploaterings
kostnader avseende administration av arrenden. Kostnaderna redovisas till 1 250 000
kronor samt 300 000 kronor för kommunjurist och externa jurister. Detta ger en
total kostnad på 1 550 000 kronor.
Ca 70 stycken arrendeområden är inmätta och ger ett genomsnitt med en areal på 30
– 45 kvm hittills. Med detta som underlag finns två alternativ för att få täckning av
dessa kostnader samt få in ett överskott på mellan 225 000 – 300 000 kronor.
Alternativ ett: 75 kr/kvm för markområde och 75 kr/kvm för vattenområde samt en
årlig administrativ avgift om 450 kronor.
Alternativ två: 87 kr/kvm för markområde och 87 kr/kvm för vattenområde.
Samtliga avgifter indexuppräknas enligt konsumentprisindex för juli månad 2011.
Dessa alternativ grundar sig på ett exakt kvadratmeterpris utan intervall och tak.
Eftersom alla arrendeområden inte är inmätta kan inte ett exakt kvadratmeterpris tas
fram för att få intäkter och utgifter gå plus minus noll. Det bör beaktas att
arrendeområdena kan både vara större och mindre än genomsnittet som hittills har
fåtts fram och därför bör ett visst överskott finnas.
Den administrativa avgiften är till för att täcka administrativa utgifter i samband med
överlåtelse, köp etc. och har inget med arrendeområdets storlek att göra.
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2012-05-31 § 89 om ny arrendeavgift för upplåtelser av
mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor (vattenområde)
(lägenhetsarrende), och
att arrendeavgift för upplåtelser av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
bryggor (vattenområde)(lägenhetsarrende) ska vara 50 kronor/m2 för markområde
och 50 kronor/m2 för vattenområde amt en årlig administrativ avgift om 450
kronor. Samtliga avgifter indexuppräknas enligt konsumentprisindex för juli månad
2011, och
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vara flexibel i sin bedömning om
tillgängligheten vid uppmätning av arrendeytor, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden
skyndsamt påbörja arbetet med översyn av sjöbodspolicy för att återkomma i augusti
2013 med en delrapport och efter slutlig översyn korrigera arrendeavgifterna.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.
Hans Stevander yrkar bifall till utskottets förslag med följande tillägg; att utse en
styrgrupp ur ordinarie ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden och utskottet för
samhällsutveckling, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utse en arbetsgrupp
inom de berörda förvaltningarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2012-05-31 § 89 om ny arrendeavgift för upplåtelser av
mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor (vattenområde)
(lägenhetsarrende), och
att arrendeavgift för upplåtelser av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
bryggor (vattenområde)(lägenhetsarrende) ska vara 50 kronor/m2 för markområde
och 50 kronor/m2 för vattenområde amt en årlig administrativ avgift om 450
kronor. Samtliga avgifter indexuppräknas enligt konsumentprisindex för juli månad
2011, och
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vara flexibel i sin bedömning om
tillgängligheten vid uppmätning av arrendeytor, och
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med översyn av
sjöbodspolicy för att återkomma i augusti 2013 med en delrapport och efter slutlig
översyn korrigera arrendeavgifterna, och
att utse en styrgrupp ur ordinarie ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden och
utskottet för samhällsutveckling, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en arbetsgrupp inom de berörda
förvaltningarna.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2460
§ 134
Godkännande av köpeavtal, gruppboende, Svanesund 2:2
Detaljplan för Svanesund 2:2, gruppboende antogs av kommunstyrelsen 2011-05-26
§ 139.
Stiftelsen Orustbostäder avser att bygga gruppboende för funktionshindrade vuxna.
Byggnation pågår.
Ett avtal har upprättats och undertecknats efter beslut i kommunfullmäktige 201212-13 § 198. En ansökan om avstyckning har inlämnats till lantmäteriet.
Avstyckningen gick dock inte att genomföra så som befintligt avtal ser ut på grund av
att ansökan gällde hela detaljplaneområdet. Ingen förändring avseende priset avses
att göras.
Ett nytt avtal skall tecknas där köpet endast omfattar kvartersmark inom detaljplanen
för att marken skall kunna avstyckas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2012-12-13 § 198 om att sälja del av fastigheten
Svanesund 2:2, samt
att godkänna förslag till köpeavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen
Orustbostäder, daterat 2013-04-08, där avstyckning endast avser kvartersmark i
detaljplanen.
Sven Olsson deltar inte i överläggningen av ärendet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2012-12-13 § 198 om att sälja del av fastigheten
Svanesund 2:2, samt
att godkänna förslag till köpeavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen
Orustbostäder, daterat 2013-04-08, där avstyckning endast avser kvartersmark i
detaljplanen.
Sven Olsson avstår från att delta i beslutet.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2010:19
§ 135
Godkännande av köpeavtal för försäljning av Käringön 1:274 (småskolan)
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-06-20 § 88 att ge i uppdrag till
verksamheten för samhällsutveckling att försälja Käringön 1:1, hus 141, småskolan
på öppna marknaden, och att anlita mäklare för försäljningen, samt att fastigheten
ska avstyckas i husliv med möjlighet att teckna trädgårdsavtal.
Orust kommun har tidigare beslutat att sälja av fastigheter som inte används för
någon kommunal verksamhet.
Fastighetsbyrån i Henån har haft uppdraget, via mark- och exploatering, att sälja
småskolan på Käringön till högstbjudande. Budgivning har pågått sedan slutet av
mars och har resulterat i ett pris om 2 900 000 kr, vilket enligt mäklaren är ett
marknadsmässigt pris för denna typ av byggnad på Käringön.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att upprätta köpeavtal på
fastigheten Käringön 1:274 (småskolan) med ett pris om 2 900 000 kronor.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpeavtal för försäljning av fastigheten Käringön 1:274 (småskolan)
med ett pris om 2 900 000 kronor.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att avsluta ärendet på grund av att köparen har återtagit sitt bud.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Säkerhetssamordnare
Ekonomienheten
KS/2013:416
§ 136
Motion om inköp av hjärtstartare inom Orust kommun
Orust kommun har sedan länge en förfrågan från Företagarföreningen om att
tillsammans köpa in hjärtstartare, även vissa föreningar och privatpersoner har visat
sitt intresse. Frågan har varit uppe i Folkhälsorådet och blev vid senaste
kommunstyrelsens arbetsutskott hänvisad för åtgärd till utskottet för
samhällsutveckling.
Ulf Sjölinder, folkpartiet, föreslår i motion inkommen 2013-03-01
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att uppdatera lista över
hjärtstartare om var sådan finns i kommunen samt att om hjärtstartare inte finns i
kommunen uppdra till kommunstyrelsen att köpa in hjärtstartare till alla kommunala
arbetsplatser där ett större antal personer vistas.
Syftet är i första hand att höja beredskapen för att omedelbart kunna behandla
personer som får plötsligt hjärtstopp. Det är av största vikt att behandlingen med
hjärtstartare, av sådana personer, startar snabbt. Varje tidsfördröjning medför
förhöjd risk för bestående skada och i värsta fall dödsfall. Företagarföreningens
förslag innebär en ökning med kanske 40 hjärtstartare inom kommunen. Detta
kommer i sin tur att sätta Orust på kartan som en ”hjärtstartarkommun”.
Ansvaret för utplacering av hjärtstartare, samt att uppdatera förteckningar över
hjärtstartare skall ligga på Enheten för skydd och säkerhet, lämpligen under
Säkerhetssamordnaren. Det skall också finnas en förteckning på kommunens
hemsida över var det finns hjärtstartare inom hela Orust kommun.
I den kommunala verksamheten finns för närvarande fem mobila hjärtstartare,
samtliga placerade på Räddningstjänstens operativa enheter i Ellös, Henån och
Svanesund. Följande platser inom kommunens verksamhetsområde är tänkbara
placeringar för hjärtstartare, Kajutan, Kommunhusets reception, entrén vid
sammanträdesrum 1 och 2 i kommunhuset, Henåns skola, Angås skola,
idrottshallarna i Henån, Ängås och Ellös. Dessutom skall fyra hjärtstartare placeras
hos hamnkaptenerna på Käringön, Gullholmen, Ellös och Henån under den tid
gästhamnsverksamheten pågår. Kommunen skall kunna ställa hjärtstartare till
förfogande vid större evenemang typ Öppet varv, turneringar, cykeltävlingar etc.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
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att uppdra åt tf förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling att inledningsvis
köpa 10 hjärtstartare. Priset på hjärtstartare ligger på ca 14 000 kronor/st. men kan
minska beroende på upphandlingen, och
att kostnaden för dessa tas från de medel som står till kommunstyrelsens förfogande,
samt
att uppdra åt säkerhetssamordnaren att samordna utplacering av hjärtstartare,
administrera eventuell utlåning samt hålla en sammanställning av befintliga
hjärtstartare på kommunens hemsida och övriga register.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-04-09, anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt tf förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling att inledningsvis
köpa 10 hjärtstartare. Priset på hjärtstartare ligger på ca 14 000 kronor/st. men kan
minska beroende på upphandlingen, och
att kostnaden, 140 tkr, för dessa tas från de medel som står till kommunstyrelsens
förfogande, samt
att uppdra åt säkerhetssamordnaren att samordna utplacering av hjärtstartare,
administrera eventuell utlåning samt hålla en sammanställning av befintliga
hjärtstartare på kommunens hemsida och övriga register.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd, anse motionen besvarad.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:1646
§ 137
Motion om följekort på upprättade handlingar
Michael Relfsson, Folkviljan föreslår i motion 2011-10-12 kommunfullmäktige
besluta att förse alla upprättade handlingar med följekort för att kunna följa ärenden.
Ärendehanteringen är i korthet, en process som börjar med en inkommen eller
upprättad handling som ska hanteras på ett eller annat sätt; besvaras eller efter
utredning, bli föremål för beslut. Ett centralt begrepp i sammanhanget är
tjänsteskrivelsen som sammanfattar, beskriver ärendet och är huvudunderlag för
beslut. I systemet finns en mall för hur dessa skrivs, så det ska bli så enhetligt som
möjligt för mottagaren.
Idag registreras alla inkomna och upprättade handlingar och om de blir till ärenden,
diarieförs dessa också. Ett ärende kan således följas i denna process. Det som tillförs
ärendet – normalt via en tjänsteskrivelse eller ett brev - är via underskrift kopplat till
chef och handläggare (i vissa myndighetsärenden och andra enklare skrivelser bara
handläggare) samt enhet. Skrivelsen går sedan till den adressat den är avsedd för.
Digitalt internt går det att följa ärendet i alla dess steg. När beslut ska fattas på
politisk nivå sammanställs och sänds de handlingar som har relevans i ärendet till det
beslutande organets medlemmar. Vem som handlagt ärendet framgår av
tjänsteskrivelsen. Frågor med anledning av ärendet kan sedan riktas i första hand till
handläggaren eller när det gäller en sammanträdeshandling, till den ansvarige
undertecknande chefen eller ordföranden. Undantagsvis kan det ju förekomma att
vissa ärendet saknar tjänsteskrivelse. De bör då föredras av sekreterare eller
ordförande som kan tala vilka funktioner som varit inblandade i beredningen.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse daterad 2013-04-09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-04-09 anse motionen besvarad.
__________
Michael Relfsson föreslår kommunstyrelsen besluta att ärendehanteringssystemet ska
användas fullt ut av samtliga berörda sekreterare, handläggare och chefer med flera
och att avvikelser från detta inte accepteras.
Michael Relfsson föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
skrivelse daterad 2013-04-09 och kommunstyrelsens beslut anse motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ärendehanteringssystemet ska användas fullt ut av samtliga berörda sekreterare,
handläggare och chefer med flera och att avvikelser från detta inte accepteras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-04-09 och kommunstyrelsens beslut
anse motionen besvarad.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:182
§ 138
Bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter i Orust kommun
Kommunfullmäktige beslutade 1989-03-30 § 31 att anta bestämmelser för tomt- och
småhusköer, dels bestämmelser för bostadsrättsköer daterade 1989-01-09 samt att
bestämmelserna gäller fr.o.m. 1989-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 1990-11-15 § 165 att fastställa handpenningen vid
försäljning av bostadsbyggnadstomt till 10 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 15 att avsluta tomt- och småhusköer
samt bostadsrättskön, fr.o.m. 2013-03-01, och att i fortsättningen sälja obebyggda
kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter (t.ex. gårdar) via mäklare som
upphandlas vart tredje år.
Med utgångspunkt från beslutet i kommunfullmäktige 2013-02-28 § 15 behöver
gällande bestämmelser upphävas och nya antas samt storleken av summan för
handpenning bestämmas.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 § 29 att upphäva sina beslut 1989-03-30 §
31 samt 1990-11-15 § 165, och att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och
industritomter, daterade 2013-01-25, med följande ändring i bestämmelserna; att
kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6,
samt att fastställa handpenning vid försäljning av kommunala småhus- och
industritomter till 10 % av köpesumman.
Efter kontakt med nyligen upphandlad mäklare, Fastighetsbyrån i Grebbestad,
framkom att de bestämmelser som beslutats om inte går att använda när man säljer
till öppna marknaden.
Som underlag i ärendet finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2013-04-18.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2013-03-21 § 29 andra att-satsen rörande antagande av
bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter, daterade 2013-01-25,
med följande ändring i bestämmelserna; att kommunstyrelsen beslutar istället för
kommunfullmäktige i bestämmelse nr 6, och
att upphäva sitt beslut 2013-03-21 § 29 tredje att-satsen rörande fastställelse om
handpenning vid försäljning av kommunala småhus- och industritomter till 10 % av
köpesumman, och
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att besluta att bestämmelser, daterade 2013-01-25, fortsättningsvis endast skall gälla
vid försäljning av industritomter med följande ändring i bestämmelserna; att
kommunstyrelsen beslutar i stället för kommunfullmäktige i punkt 6 i
bestämmelserna, samt
att tillämpa sedvanliga villkor i samband med försäljning av tomter för
bostadsändamål till öppna marknaden.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp; Hans Stevander, Lotta Husberg, Kerstin
Gadde och Catarina Mellberg reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:1927
§ 139
Motion om ändring i renhållningsordningen och renhållningstaxan
Bengt Olsson, Orustpartiet, förslår i motion inkommen 2012-06-28
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att se över
renhållningsordningen respektive renhållningstaxan.
Som underlag i ärendet finns utskottet för samhällsutvecklings beslut 2012-10-09 §
164 och yttrande från miljö- och byggnadsnämnden i beslut 2012-12-06 § 305 efter
att kommunstyrelsen 2012-10-31 § 274 remitterat ärendet för yttrande samt skrivelser
från kommunstyrelseförvaltningen daterade 2012-10-01 och 2013-04-23.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 § 88 att remittera ärendet till arbetsutskottet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-01 och miljö- och
byggnadsnämndens yttrande i beslut 2012-12-06 § 305 anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-01 och miljö- och
byggnadsnämndens yttrande i beslut 2012-12-06 § 305 anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2013-05-15

Exp:
Personalenheten
Samtliga förvaltningsområden
Miljö- och byggnadsförvaltningen
KS/2012:347
§ 140
Ändring av rutin för prövning av tjänstetillsättning av tillsvidareanställning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 80 att samtliga tillsvidareanställningar ska
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan anställningsavtal ingås.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva sitt beslut 2012-03-14 § 80.
att samtliga nyinrättade tillsvidareanställningar ska godkännas av kommunstyrelsens
arbetsutskott innan anställningsavtal ingås.
__________
Johan Stein, Sven Olsson och Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva sitt beslut 2012-03-14 § 80, samt
att samtliga nyinrättade tillsvidareanställningar ska godkännas av kommunstyrelsens
arbetsutskott innan anställningsavtal ingås.
__________
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Exp:
Folkhälsorådet
Eva Skoglund
KS/2012:34
§ 141
Medborgarförslag om hjälp med karbad
Eva Skoglund, Henån har i medborgarförslag daterat 2012-01-11 föreslagit att
kommunens seniorer erbjuds hjälp med karbad.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 37 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Remiss till kommunstyrelsens utskott för
omsorg daterad 2012-03-26 skrevs och diariefördes. Därefter har remissen av oklar
anledning inte flödats till utskottssekreteraren i vederbörlig ordning utan blivit
liggande utan att handläggas. Detta uppmärksammades och ny remiss daterad 201303-26 överlämnas till Utskottet för omsorg.
Motivet i medborgarförslaget är att:
Karbad befrämjar blodcirkulationen
Karbad befrämjar känslan av tyngdlöshet och välbefinnande
Karbad är en stund av njutning, typ SPA
Bad och tvagning hjälper huden till spänst och friskhet
Karbad och ljuv musik kan motverka tristess och deprimering
De platser som förslagsställaren föreslår är de särskilda boendena, Kaprifolgården i
Henån och Strandgården i Ellös.
Syftet i förslaget är att seniorerna ska få hjälp med i och urstigning samt torkning och
insmörjning. De ska kunna bilda bastugrupper bland våra äldre som ger umgänge på
ett stimulerande och bra sätt. Seniorerna ska även kunna boka och få proffsig hjälp.
Med hänvisning till förvaltningsområdets skrivelse 3 april 2013, när det gäller
kommunens särskilda boenden, så är det inte möjligt att göra dem till offentliga
miljöer, vilket de skulle bli om kommunen inrättar badstugor, i den form som anges i
förslaget, i fastigheterna. Handlar frågan om karbad i äldreboenden för de boende så
är det mer en resursfråga. Man kan fundera över är om karbad delvis är en
generationsfråga och om efterfrågan skulle vara så stor.
Eftersom förslagsställaren hänsyftar på kommunens seniorer, så ska tjänsten gälla för
alla över 65 år. Förvaltningsområde omsorg har inget att erinra mot denna typen av
tjänst för kommuninvånarna.
Gäller frågan kommunens alla seniorer skulle frågan möjligen kunna hanteras som en
folkhälsofrämjande åtgärd i kommunens folkhälsoråd. Detta under förutsättning att
det skulle vara en förebyggande verksamhet som riktar sig till alla medborgare. En
tanke kunde vara att samverka med kommuner som har badhus med karbad genom
att arrangera bussturer.
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______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att hänvisa frågan till kommunens folkhälsoråd att utreda om tjänsten kan
tillhandahållas för kommunens seniorer då det inte är möjligt att göra kommunens
särskilda boenden till offentliga miljöer genom att kommunen rättar karbad i
fastigheterna, samt
att anse därmed medborgarförslaget vara besvarad.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att hänvisa frågan till kommunens folkhälsoråd att utreda om tjänsten kan
tillhandahållas för kommunens seniorer då det inte är möjligt att göra kommunens
särskilda boenden till offentliga miljöer genom att kommunen rättar karbad i
fastigheterna, samt
att därmed anse medborgarförslaget vara besvarat.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:628
§ 142
Godkännande av kompetensutvecklingsplan för förvaltningsområde omsorg
2013-2014
Syftet med kompetensutvecklingsplanen är att medarbetarna har rätt kompetens för
att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Kompetensutvecklingsplanen är även
en del av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9).
För att förvaltningsområdet skall nå målen med verksamheten krävs det, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 4 april 2013, att medarbetarna har rätt kompetens för
sina arbetsuppgifter. Rätt kompetens är en strategisk fråga och en långsiktig
investering. De planerade kompetensutveckling grundar sig på omvärldsanalys,
förändringar i författningar samt stimulansbidrag och direktiven för dessa.
Kompetensutvecklingsplanen kommer att vid behov revideras.
Verksamhetsövergripande kompetensutveckling
Motiverande samtal - MI för chefer samt för samtliga medarbetare inom Individ och familjeomsorgen, Biståndsenheten och Arbetsmarknadsenheten.
Ledningssystem för systematiskt Kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9) gäller för samtliga
medarbetare inom förvaltningsområdet.
Instruktörsutbildning Durewallmetoden
Två personer utbildas till instruktörer i Durewallmetoden. Syftet är att dessa personer
skall utbilda och handleda i metoden i de verksamheter som har behov eller där det
uppstår behov.
Individ - och familjeomsorgen
Juridik för Individ - och familjeomsorgen samt nyheter och senast praxis
Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare, chefer, förtroendevalda och
stabsfunktioner.
Vård och omsorg
Inom vård och omsorg finansieras kompetensutvecklingen med stöd av statliga
stimulansbidrag och syftet med utbildningarna styrs av direktiven från
Socialstyrelsen.
Följande utbildningar pågår eller är planerade:
Omvårdnadslyftet ( Vård och omsorgsprogrammet vuxenutbildningen)
Att leda utifrån den nationella värdegrunden (7,5 högskolepoäng och vänder sig i
första hand till enhetschefer, biståndsbedömare, medicinskt ansvarig sjuksköterska)
ICF för hälso- och sjukvårdslagens journalföring (utbildningen vänder sig till
legitimerad personal inom förvaltningsområdet.
Att arbeta utifrån den nationella värdegrunden. Utbildningen är planerad att omfatta
tre delområden:
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- Social dokumentation
- ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa)
- Äldres behov i centrum
Handikappomsorgen
Handikappomsorgens kompetensutveckling är en uppföljning och fördjupning av
den metodutbildningen som genomfördes under 2010 och vänder sig till samtliga
medarbetare och enhetschefer.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs kompetensutvecklingsplan åren 20132014.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs kompetensutvecklingsplan åren 20132014.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2013:137
§ 143
Antagande av Styrdokument för personalens medverkan i det systematiska
kvalitetsarbetet enligt föreskrifterna Ledningssystem för det systematiska
kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9)
SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten i
verksamheten systematisk och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Definitionen av
kvalitet utgör både grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som
ska uppnås med hjälp av ledningssystemet. Definitionen av kvalitet är därför av
central betydelse. Kvalitet definieras i föreskrifterna som att en verksamhet uppfyller
mål och krav som gäller för verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter om hälsooch sjukvård, tandvård och socialtjänst och stöd och service till vissa
funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Kvalitetsdefinitionen kan därför beskrivas som en ram som ska fyllas med det
innehåll som finns i dessa andra lagar och föreskrifter. Ett av kriterierna för kvalitet
som föreskrifterna beskriver är personalens medverkan i kvalitetsarbetet.
I föreskrifterna formuleras följande " där det bedrivs hälso- och sjukvård och
tandvård ska det finnas personal som behövs för att kunna ge god vård. För
utförande av uppgifter med god kvalitet ska det finnas personal inom socialtjänsten
med lämplig utbildning. För verksamheten enligt LSS ska det finnas den personal
som behövs för att kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad".
All personal omfattas således av kompetenskrav. Att personal har rätt kompetens är
en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet och ge en god vård
och omsorg. Utan rätt kompetens har personalen inte förutsättningar för att fullgöra
sin rapporteringsskyldighet eller i övrigt delta i kvalitetsarbetet till exempel lämna in
klagomål och synpunkter. För att den som bedriver verksamhet ska kunna utveckla
och säkra kvaliteten behöver denne därför planera för personalförsörjning och
kompetensutveckling. Föreskrifterna beskriver tre huvudområden som
sammanfattar förutsättningarna för att personalen aktivt skall medverka i
kvalitetsarbetet:
Kompetens påverkar möjlighet att medverka i kvalitetsarbetet
Uppmuntra deltagande i kvalitetsarbetet
Personalen ska arbeta enligt processer och rutiner
Utifrån dessa tre områden har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 10 april 2013,
följande mål formulerats,
All personal ska arbeta i enlighet med de fastställda processerna och rutinerna för att
uppnå en god kvalitet
All personal ska aktivt delta i verksamhetens kvalitetsarbete
All personal ska ha kunskap om processer och rutiner för avvikelsehantering för att
fullgöra sin rapporteringsskyldighet
Att årligen upprätta en plan för komptesutveckling och personalförsörjning
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______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta styrdokument för personalens medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta styrdokument för personalens medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
Socialstyrelsen
KS/2013:455
§ 144
Godkännande av slutredovisning av stimulansmedel för insatser för vård och
omsorg om äldre personer år 2012 - Förvaltningsområde omsorg
Orust kommun har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 28 mars 2013, under åren
2007, 2009 , 2010 och 2011 ansökt och beviljats stimulansmedel i syfte att utveckla
och höja kvalitén för vård och omsorg om äldre. De områden som verksamheten
prioriterade var, kost och nutrition, rehabilitering, demensvård och det sociala
innehållet. Samtliga medel förbrukades under år 2011.
Slutredovisningen med nämndsbeslut skall vara inlämnade till Socialstyrelsen den 30
juni 2013.
2006 beslutade riksdagen efter att behandlat regeringens proposition Nationell
utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.2005/06:115) att avsätta
stimulansmedel till kommuner och landsting för att förbättra vården och omsorgen
om äldre(delar av stimulansbidraget fick användas till att finansiera ökade kostnader
för individbaserad statistik). De områden som Regeringen prioriterade har varit:
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Det sociala innehållet
• Läkartillgång såväl i särskilt boende som i ordinärt boende
• Läkemedelsgenomgångar
• Förebyggande arbete
Verksamheten prioriterade utveckling av demensvård, rehabilitering, kost och
nutrition och det sociala innehållet. De områden som avslutades 2008 var
demensvård och det sociala innehållet. Utvecklingsområdet rehabilitering utvidgades
och då i form av ett hemrehabiliteringsprojekt.
Inom området kost och nutrition har Genombrottsmetoden tillämpats i samtliga
särskilda boenden och parallellt med detta pågick ett projekt, som bland annat
innefattade kvalitetssäkring av måltiderna i särskilda boenden.
Regeringen har i riktlinjerna för användningen av stimulansmedel år 2011 prioriterat
följande områden.
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Det sociala innehållet
• Läkemedelsgenomgångar
• Förebyggande arbete
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Förvaltningen prioriterade områdena kost och nutrition och rehabilitering.
Resultaten har övervägande varit positiva och båda projekten är nu del av ordinarie
verksamhet. (se bilaga) övervägande delen av stimulansmedlen har finansierat till
lönekostnader för projektledartjänster, sjukgymnast, arbetsterapeut, social
omsorgshandläggare och dietist.
Verksamheten för omsorg har under åren 2007 till 2011 beviljats stimulansmedel till
en summa med totalt 6 203 tkr fördelat enligt följande:
2007: 1 664 tkr
2008: 1 664 tkr
2009: 1 609 tkr
2010: 860 tkr
2011: 409 tkr
Summa: 6 203 tkr
Förbrukningen mellan de olika områdena under åren 2007 - 2011 följande:
2007-2008:
34 tkr (Rehabilitering)
260 tkr (Kost och nutrition)
2 tkr (Demensvård)
295 tkr (Sociala innehållet)
36 tkr (Kostnader för individbaserad statistik och öppna jämförelser)
Summa: 627 tkr
2009:
1310 tkr (Rehabilitering)
471 tkr (Kost och nutrition)
108 tkr (Sociala innehållet)
Summa: 1889 tkr
2010:
1312 tkr (Rehabilitering)
315 tkr (Kost och nutrition)
33 tkr (Kostnader för individbaserad statistik och öppna jämförelser)
Summa: 1660 tkr
2011:
2030 tkr (Rehabilitering )
Summa: 2030 tkr
2012
Summa: 0 kronor ( medlen förbrukades under 2011)
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
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Kommunstyrelsen
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att godkänna redovisningen av stimulansmedel för insatser om omsorg och vård av
äldre, samt
att översända redovisningen till Socialstyrelsen.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av stimulansmedel för insatser om omsorg och vård av
äldre, samt
att översända redovisningen till Socialstyrelsen.
__________

Orust kommun
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Ekonomienheten
KS/2013:293
§ 145
Täckande av underskott för personalrum - Förvaltningsområde
samhällsutveckling
Emma Carlsson, ekonom för förvaltningsområde redovisar kortprognos per mars
månad 2013.
Totalt samhällsutveckling exklusive affärsdrivande verksamhet:
• Budget:
• Prognos:
• Avvikelse:

-46 409 tkr
-48 309 tkr
-1 900 tkr

• Merkostnad Henåns skola: -1 450 tkr
• Prognos personalrum: -450 tkr
• Alla övriga verksamheter räknar med att följa budget
Räddningstjänsten genomförde under mars 27 insatser vid gräsbränder med en
sammanlagd mantid på 550 timmar.
Inom samtliga verksamheter pågår ett intensivt arbete med att hålla kostnaderna
nere. För närvarande är det svårt att uttrycka resultatet i kronor.
Förvaltningsområdeschefen har fått i uppdrag att precisera besparingsåtgärder.
åtgärderna kommer att framgå i prognos II (maj).
Genomförda besparingar
Budget, intäkter och kostnader för kost och lokalvård är justerad med nedan
planerad besparing (-960 tkr).
Planerade besparingar
Verksamheten för kost och lokalvård har tagit fram besparingsåtgärder för 2013 som
motsvarar en kostnadsminskning om -960 tkr enligt följande:
• genom att inte tillsätta 3,85 tjänster vid naturlig avgång
• genom att ej ta in vikarier vid sjukdom (endast städa det väsentliga)
För budgetåret 2014 ger dessa åtgärder en helårseffekt om -1 600 tkr.
Kommande planerade upphandlingar kan leda fram till att fler verksamheter inom
kommunen kommer att kunna böra besparingar. Upphandling för matdistribution
pågår vilket förväntas innebära minskade kostnader om -200 tkr för 2014.
Totalt för affärsdrivande verksamheter:

Orust kommun
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Kommunstyrelsen
Budget:
Prognos:
Avvikelse:

2013-05-15
-2 500 tkr
-3 270 tkr
-770 tkr

Prognos Fjärrvärme: -770 tkr pga. genomförd taxehöjning
Prognos V/A: Räknar med att följa budget.
Prognos Renhållning: Räknar med att följa budget.
Emma Carlsson redovisar investeringsbudget.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att täcka underskottet för personalrum -450 tkr, anvisas ur medel till
kommunstyrelsens förfogande.
_________
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med följande tillägg; att arbeta in
kostnaden för personalrum i budget från och med 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att täcka underskottet för personalrum -450 tkr, anvisas ur medel till
kommunstyrelsens förfogande, samt
att arbeta in kostnaden för personalrum i budget från och med 2014.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Enheten för skydd och säkerhet
Säkerhetssamordnare
KS/2013:491
§ 146
Genomförande av delregional samverkansövning enligt Lag 2006:544 om
kommuner och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i
fredstid och under höjd beredskap
Lagen 2006:544 om kommuner och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär
händelse i fredstid och under höjd beredskap (LEH) syftar till att kommuner och
landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer under fredstid.
I enlighet med LEH 2 kap 8 § skall kommunen ansvara för att förtroendevalda och
anställd personal får den övning och utbildning som krävs för att de skall kunna lösa
sina uppgifter vid extraordinära händelser eller svåra påfrestningar under fredstid.
Detta gäller de politiker och tjänstemän som ingår i kommunens
krisledningsorganisation. För detta ändamål finns det en fastställd övnings- och
utbildningsplan.
Den etablerade samverkansgruppen LOTS-gruppen, bestående av
säkerhetssamordnarna i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund, arbetar
kontinuerligt med att utveckla, standardisera och samordna planerings-, utbildningsoch övningsverksamheten inom kommunerna. Detta skapar i sin tur bättre
förutsättningar för samverkan före, under och efter en kris eller svår påfrestning.
LOTS-gruppen har gemensamt tagit fram en plan för genomförande av en
delregional samverkansövning omfattande de fyra kommunerna. Genomförandet av
övningen medför erfarenhet av samverkan såväl inom som mellan kommunerna,
kostnadseffektivitet och uppfyllande av lagstiftningens krav.
Inom varje kommun övas krisledningsnämnd, krisledningsgrupp, primär
krisledningsgrupp, informationsgrupp och upplysningscentral samt andra
samhällsviktiga funktioner. Mellan kommunerna övas delregional samverkan bland
annat avseende begäran om bistånd, informationsdelning, omvärldsbevakning och
operativ samverkan. Övningen är planerad att genomföras 2014-05-14.
Personalkostnaderna vid genomförandet faller inom ramen för normal verksamhet
medan övriga kostnader faller under stadsbidraget 2:4.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att, tillsammans med LOTS-gruppen, planera,
genomföra, utvärdera och återrapportera en gemensam samverkansövning.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att, tillsammans med LOTS-gruppen, planera,
genomföra, utvärdera och återrapportera en gemensam samverkansövning.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Enheten för skydd och säkerhet
Ekonomienheten
KS/2013:451
§ 147
Inköp av 5 st RAKEL kommunikationsenheter till brandvärnen
2012-12-31 stängdes, på uppdrag av Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, det analoga sambandsnätet ner av SOS Alarm. Detta ersattes med ett
digitalt kommunikationssystemet ”RAKEL”. Detta innebar i sin tur att
räddningstjänstens kommunikationssystem ersattes genom en investering 2012.
Syftet med inköpet är att säkerställa kommunikation vid operativa räddningsinsatser
mellan räddningsledare och brandvärnen på Gullholmen, Käringön och Mollösund.
Målet är att säkerställa kraven på kommunikation vid räddningsinsats enligt AFS
2007:7 samt att förstärka kommunikations- och samverkanskapaciteten vid händelser
inom brandvärnens insatsområde.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – Inköp av 5 st RAKEL
kommunikationsenheter till bandvärnen med 40 tkr, anvisas ut medel till
kommunstyrelsens förfogande, samt
att samtliga kostnader, sammanhängande med investeringen, bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna åtgärden – Inköp av 5 st RAKEL kommunikationsenheter
till bandvärnen med 40 tkr, anvisas ur medel till kommunstyrelsens förfogande, samt
att samtliga kostnader, sammanhängande med inköpet, bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:661
§ 148
Godkännande av överenskommelse mellan referensgruppen för
Gullholmen/Härmanö/Tvestjärten och Orust kommun i samband med
bildande av gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål
Ny färjeterminal i Tuvesvik kommer att stå klar i juni 2013. Orust kommun har
ansökt om lantmäteriförrättning för att bilda gemensamhetsanläggningar på
parkeringsplatser.
Lantmäteriförrättningen beräknas bli klar våren 2013.
Anläggningarna innehåller p-ytor, el, diken och dagvattenbrunnar samt infartsvägar
enligt bilaga daterad 2013-03-20. För att minska föreningarnas oro för framtida fel
m.m. har parterna kommit överens om diverse åtgärder som inte ingår i
entreprenaden m.m., enligt överenskommelse daterad 2013-04-07.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse, daterad 2013-04-07, mellan
referensgruppen för Gullholmen/Härmanö/Tvestjärten och Orust kommun.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse, daterad 2013-04-07, mellan
referensgruppen för Gullholmen/Härmanö/Tvestjärten och Orust kommun.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:661
§ 149
Godkännande av överenskommelse mellan Käringöns samfällighetsförening
och Orust kommun i samband med bildande av gemensamhetsanläggning för
parkeringsändamål
Ny färjeterminal i Tuvesvik kommer att stå klar i juni 2013. Orust kommun har
ansökt om lantmäteriförrättning för att bilda gemensamhetsanläggningar på
parkeringsplatser.
Lantmäteriförrättningen beräknas bli klar våren 2013.
Anläggningarna innehåller p-ytor, el, diken och dagvattenbrunnar samt infartsvägar
enligt bilaga daterad 2013-03-20. För att minska föreningarnas oro för framtida fel
m.m. har parterna kommit överens om diverse åtgärder som inte ingår i
entreprenaden m.m., enligt överenskommelse daterad 2013-04-04.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag på överenskommelse, daterad 2013-04-04, mellan Käringöns
samfällighetsförening och Orust kommun.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag på överenskommelse, daterad 2013-04-04, mellan Käringöns
samfällighetsförening och Orust kommun.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsens ordförande
Orusts Sparbank
KS/2006:170
§ 150
Överenskommelse om sponsorbidrag för räntekostnad avseende förskottering
i vägprojektet Säckebäck-Varekil (länsväg 160)
Regeringen har beslutat att ombyggnaden av väg 160 Säckebäck-Varekil kan
påbörjas. Kommunen har tillsammans med Västra Götalandsregionen åtagit sig att
förskottera ombyggnaden, det vill säga betala räntekostnaden för ombyggnaden.
Orusts Sparbank meddelade i samband med bankens årsstämma att dess styrelse
beslutat att sponsra Orust kommuns del av kommande räntekostnader för
ombyggnaden av vägen samt att sponsoravtal mellan Orusts Sparbank och Orust
kommun ska tecknas.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att mottaga Orusts
Sparbanks sponsring av Orust kommuns kommande räntekostnader för
ombyggnaden av väg 160, och att uppdra till ordföranden att underteckna
ifrågavarande avtal, samt att översända ett varmt tack för sponsringen till Orusts
Sparbank.
Bengt Johansson yrkar bifall till Lars-Åke Gustavssons förslag
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:224

§ 151
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2011-01-12 - Förvaltningsområde omsorg - april 2013 Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 4/2013.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 4/2013.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 4/2013.
2 ordförandebeslut 2013-04-23 - Verkställighet av beslut om bistånd i form av köpt
plats för öppenvård - Socialsekreterare Ronja Rydholm.
Delegationsbeslut - Underrättelse avvisande av ombud enligt 9 1 FvL. Verksamhetschef Mona Berg.
Delegationsbeslut 2013-03-26 - Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria - VOS
2013:7 - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Forsberg.
Ordförandebeslut 2013-03-27 - Utredning Lex Sarah KS 2013:94 - Handläggare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Forsberg.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 152
Anmälan om inkomna skrivelser
Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse –
Folkbildningsrådet
(KS/2013:713)
Förbundsdirektionen Protokoll 2013-03-21 – Fyrbodals kommunalförbund
(KS/2013:144)
Förskottering av medel för byggande av väg 160 delen Säckebäck-Varekil,
Orust kommun, Västra Götalands län - Regeringen Näringsdepartementet
Regeringsbeslut 3 2013-04 18
(KS/2006:170)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2013:23

§ 153
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2013-04-10, 2013-04-17, 2013-04-24.
KSUO 2013-04-23 . KSUL 2013-04-29.
KSUS 2013-04-19.

KS/2013:21 002

Ordförandebeslut
Godkännande av ansökan om stimulansbidrag
464 tkr för att utveckla valfrihetssystem enligt LOV,
Kommunstyrelsens ordförande 2013-03-27

KS/2013:535

Färdtjänst
Beslut om färdtjänst enligt förteckning 2013-04-05
Personalärenden
Enligt löpnummer 375-489
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2013-05-02

KS/2013:35 002
KS/2013:22 023

KS/2013:23 002

Skollagen
Beslut om avsteg från fastställda upptagningsområden
enligt diarienummer:
KS/2011:798-606, KS/2013:601-606,
KS/2013:552-606, KS/2011:796-606
Skolskjuts
KS/2013:23 002
Beslut gällande skolskjuts enligt diarienummer:
KS/2013:762, KS/2013:692, KS/2013:724, KS/2013:725,
KS/2013:691, KS/2013:693, KS/2013:694, KS/2013:551,
KS/2013:550
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

