2019-06-19

Kommunstyrelsen

KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Öppna sammanträdet börjar kl.
08:50

Plats och tid

Beslutande

Övriga

Årholmen 2019-06-26 08:15

Ledamöter

Ersättare

Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Alexander Hutter (S)
Ulla Buhr (S)
Anders Arnell (M)
Håkan Bengtsson (M)
Mikael Relfsson (FO)
Veronica Almroth (L)
Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Kia Nordqvist (MP)
Rolf Sörvik (V)
Leif Kinle (SD)
Magnus Lebeck (SD)

Roger Hansson (S)
Eva Skoglund (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Hilden Talje (M)
Anne Kolni (M)
Robert Larsson (M)
Hans Pernervik (FO)
Ulf Sjölinder (L)
Daniel Peterson (C)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Martin Reteike (MP)
Theodor Helleberg (KD)
Kaj Kvorning (SD)
Håkan Johansson (SD)

Henrik Lindh, kommundirektör
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Fredag 28 juni klockan 13:30
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Kommunstyrelsen

Ärende

Dnr

Föredragande
Preliminära tider

1.

Förvaltningens information

KS/2019:54

Kommundirektör
sektorschefer
08:15-08:50

2.

Information om fördjupad översiktsplan för
Tjörns och Orusts kust- och havsområden

KS/2017:1291

Rickard Karlsson
och konsult
08:50-09:05

3.

Ändring av Detaljplan för Hällevik 2:233 Beslut om godkännande av
samrådsredogörelse samt antagande

KS/2016:1045

Rickard Karlsson
Carl-Johan Hjalmers
09:05-09:20

4.

Yttrande över remiss angående förslag till
föreskrifter om hastighetsbegränsning på
väg 178, Orust kommun

KS/2019:665

Rickard Karlsson
Linn Bragd
09:20-09:35

5.

Information från Ett enat Bohusläns
styrgrupp och Turistrådet Västsverige

KS/2019:85

Ronny Svensson
Marie Linde
Miguel Odhner
Ann Haraldsson
10:00-10:30

6.

Information från Arbetsmiljöverket: Ett
hållbart arbetsliv, systematiskt
arbetsmiljöarbete i politikerstyrda
organisationer

KS/2019:849

Arbetsmiljöinspektörer
10:30-11:30

7.

Tillägg till avsiktsförklaring avseende
markanvisning för del av Lavön 2:20

KS/2013:1857

Markus Ekstorm
(svara på ev. frågor)
11:30-11:45
*TILL KF*

8.

Antagande av kommunalt
verksamhetsområde för vatten och
spillvatten på Käringön

KS/2017:1736

11:45-11:50
*TILL KF*
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Ärende

Dnr

Föredragande

9.

Revidering av skyddsföreskrifter för
vattenskyddsområde, Korskällan

KS/2019:731

11:50-11:55

10.

Genomförandebeslut av projekt ombyggnad KS/2018:644
Strandgården

11:55-12:00

11.

Årsrapport fjärrvärme 2018

Susanne Ekblad
(svara på ev. frågor)

KS/2019:346

13:00-13:05
12.

Kommunal borgen för Stiftelsen
Orustbostäder

KS/2019:728

Susanne Ekblad
(svara på ev. frågor)
13:05-13:10

13.

Budget 2020 med plan för 2021 och 2022

KS/2018:1988

Susanne Ekblad
(svara på ev. frågor)
13:10-13:40

14.

Antagande av Sotningstaxa 2019

KS/2019:690

13:40-13:50

15.

Yttrande till Länsstyrelsen avseende
förordnande som borgerlig vigselförrättare

KS/2019:734

13:50-13:55

16.

Delegering i vakansprövningsbeslut

KS/2019:241

13:55-14:00

17.

Tecknande av nytt avtal om
patientnämndsverksamhet med Västra
Götalandsregionen

KS/2019:526

14:00-14:05

18.

Medborgarförslag om stöd till personer med KS/2019:452
syn- och/eller hörselnedsättning

14:05-14:15

19.

Redovisning av statistikrapport om
gynnande beslut som inte verkställts enligt
SoL/LSS

KS/2019:102

14:15-14:20

20.

Trafiksituationen kring Bagarevägens
förskola

KS/2019:779

14:20-14:30

21.

Information: Rapportering av anmälan till
huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen

LVS/2019:6
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Ärende

Dnr

22.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2019:135,
KS/2019:166,
KS/2019:700,
KS/2019:718,
KS/2019:721

23.

Anmälan av delegerade beslut

KS/2019:55

24.

Ordförandens information

KS/2019:13

ORUST KOMMUN

Catharina Bråkenhielm (S)

Maja-Liisa Odelius

Ordförande

Sekreterare

Föredragande
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Omröstningsprotokoll
Parti Ledamot
Ordinarie
S
o Catharina Bråkenhielm
S
o Britt-Marie Andrén
Karlsson
S
o Alexander Hutter
S
o Ulla Buhr
M
o Anders Arnell
M o Håkan Bengtsson
FO o Michael Relfsson
L
o Veronica Almroth
C
o Lars Larsson
C
o Maria Sörkvist
MP o Kia Nordqvist
V
o Rolf Sörvik
SD o Leif Kinle
SD o Magnus Ledbeck
Ersättare
S
e Roger Hansson
S
e Eva Skoglund
S
e Elsie-Marie Östling
M
e Hilden Talje
M
e Anne Kolni
M e Robert Larsson
FO e Hans Pernervik
L
e Ulf Sjölinder
C
e Daniel Peterson
KD e Kajsa-Karin Andersson
MP e Martin Reteike
KD e Theodor Helleberg
SD e Kaj Kvorning
SD e Håkan Johansson
Summa

Tjänstgörande Ks §
Ja
Nej avst

Ja

Nej avst

Ks §
Ks §
Ja
Nej avst Ja
Nej avst

Ja

Nej avst Ja

Nej avst
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Förvaltningens information
Dnr KS/2019:54
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Information om fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och
havsområden
Dnr KS/2017:1291
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Ändring av Detaljplan för Hällevik 2:233 - Beslut om godkännande av
samrådsredogörelse samt antagande
Dnr KS/2016:1045
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta ändring av detaljplan för Hällevik 2:233, upprättad 2019-06-17, enligt 5 kap.
27§ plan- och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Hällevik 2:208 antogs 2003-03-27.
Hösten 2016 övertog Strana Utvecklings AB, genom ett aktieförvärv i NCC
Hällevik, ett exploateringsavtal för Hällevik 2:233 (Kommunfullmäktige 2016-0831 § 8).
De nya ägarna sökte sedan planbesked. Exploateringsavtalet genomgick en
ändring och avtal nåddes mellan parterna.
Förvaltningen har efter beslut tagit fram förslag till planändring, som beslutades
sändas ut för samråd 2019-05-13. Förslaget till ändring av detaljplan för Hällevik
2:233 bedömdes kunna gå ut på samråd enligt reglerna för begränsat
standardförfarande i Plan- och Bygglagen (PBL) (SFS 2010:900). Dels eftersom
samrådskretsen är mycket begränsad och tydligt avgränsad, dels för att
underlagsmaterialet som finns för gällande plan bedöms tillräckligt samt dels då
medborgardialogen för planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall visat på
en folklig vilja att utveckla området.
Samrådstiden var 24 maj – 14 juni 2019. En samrådsredogörelse har
sammanställts, här finner läsaren att inga yttranden från sakägare är negativa till
planens innehåll.
Utredning
Nuläge
Samrådet är nu avslutat. Förvaltningen har tagit fram en samrådsredogörelse som
sammanfattar de inkomna yttrandena och synpunkterna. Samrådet har gått rätt till
och det har ej inkommit några negativa yttranden om innehållet i planen. Mindre
justeringar och redaktionella ändringar inarbetas i handlingarna inför antagande
just nu.
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Bedömning
Bedömningen är att beslut kan tas om antagande av ändring av detaljplan för
Hällevik 2:233.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll KSUS 2019-05-13 § 78
Planbeskrivning Ändring av detaljplan Hällevik 2:233. 2019-03-14
Plankarta med planbestämmelser, gällande detaljplan samt illustrationskartor för
Ändring av detaljplan Hällevik 2:233. 2019-03-14
Samrådsredogörelse ändring av detaljplan Hällevik 2:233
Beslutet skickas till
Strana Utveckling AB
Plan, mark och exploatering
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Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 178, Orust kommun
Dnr KS/2019:665
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått en remiss om förslag till föreskrift om hastighetsbegränsning
på väg 178 (Varekil-Ellös) i Västra Götalands län. Föreskriften innebär att den
nuvarande hastigheten på 90 km/tim sänks till 80 km/tim.
Trafikverket har i uppdrag att anpassa hastighetsgränserna till vägars
säkerhetsstandard.
Utredning
Bakgrund
Under våren 2016 fick kommunen en remiss från Trafikverket angående
”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard”.
Kommunen yttrade sig då i ärendet med att inte ha något att erinra vad gäller
rapporten och att kommunen ställer sig positiv till att Trafikverket satsar på att
höja trafiksäkerheten på vägarna.
Nu har Trafikverket tagit fram ett förslag på föreskrift om hastighetsbegränsning
på väg 178 (Varekil-Ellös) i Västra Götalands län. Föreskriften innebär att den
nuvarande hastigheten på 90 km/tim sänks till 80 km/tim.
Trafikverkets kommentarer
Trafikverket vill ge förutsättningar för det säkra mötet utmed landsvägar. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för biltrafiken. Det
bästa sättet är att förhindra kollisioner genom mittseparering. Om så görs kan
hastigheten normalt sättas till 100 km/tim och restiderna sänkas. Om detta inte kan
göras av olika skäl så kan det säkra mötet skapas genom att hastigheten sänks till
max 80 km/tim, vilken är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av
högsta säkerhetsstandard kan klara en kollision utan alltför allvarliga
konsekvenser.
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Trafikverket anser att det inte finns några alternativa lösningar utan att den
föreslagna hastighetssänkningen måste införas. Mitträcke är en omfattande
investering och det görs noggranna prioriteringar av vilka vägsträckor som ska
byggas om. Väg 178 är en regional väg och det är därmed Västra
Götalandsregionen i egenskap av länsupprättare som avgör om och när vägen ska
prioriteras för en sådan ombyggnad. Vägen finns inte med för ombyggnation i den
nuvarande regionala transportplanen för Västra Götalands län.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Trafikverket bör investera i mitträcke på väg 178
i stället för att sänka hastigheten, som med mycket stor sannolikhet inte kommer
att efterlevas. Vägen är av sådan karaktär att den inbjuder till att köra fortare än
den tillåtna hastigheten, vilket redan i dag är ett problem. För att uppnå målet om
en trafiksäkrare väg krävs andra åtgärder än en hastighetssänkning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10.
Beslutet skickas till
Enheten för plan, mark och exploatering
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se (ange TRV 2019/15105)
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Information från Ett enat Bohusläns styrgrupp och Turistrådet Västsverige
Dnr KS/2019:85
Sammanfattning av ärendet
Den 8 april 2014 skrev samtliga kommuner i Bohuslän under en avsiktsförklaring
för offentlig samverkan kring besöksnäringen.
Avsiktsförklaringen är kommunernas överenskommelse om att arbeta tillsammans
för och med besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska plattformen i det
gemensamma arbetet. Samarbetet har utvecklats och varit framgångsrikt. Eftersom
det är en ny mandatperiod så besöker representanter från Turistrådet Västsverige
och styrgruppen för ett Enat Bohuslän samtliga kommunstyrelser i Bohuslän för
att berätta om samverkan och om de prioriterade områden som årsmötet beslutar
om.
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Information från Arbetsmiljöverket: Ett hållbart arbetsliv, systematiskt
arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer
Dnr KS/2019:849
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Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön 2:20
Dnr KS/2013:1857
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna tilläggsavtal till Avsiktsförklaring, daterat 2019-05-27.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) reserverar sig till förmån för eget
förslag med motiveringen att om man ej stryker orden
servering/restaurangverksamhet i Tilläggsavtal till avsiktsförklaring, daterat 201905-27, finns risken ”att kommunen kan komma att behöva betala för en flytt av
avfallsanläggningen på 15-20 miljoner kronor” och i övrigt att ”den tydliga oro
som tjänsteskrivelsen beskriver kring detta, måste ansvarsfullt tas hänsyn till i
detta fall”.
Sammanfattning av ärendet
Företaget Västsvenska Skaldjur AB har sedan 2016-06-08 en avsiktsförklaring
med Orust kommun som ger företaget ensamrätt att undersöka möjligheten att
exploatera ett markområde i Tuvesvik för sin verksamhet, samt att i en detaljplan
pröva förutsättningarna för att ändra befintlig detaljplan till en inriktning mot
industri/fiskeriverksamhet. Avsiktsförklaringen löpte ut 2017-12-31 och
förlängdes till och med 2019-06-30. KSUS beslutade 2019-04-03 § 49 att gå ut
med detaljplanen på samråd. I ett utav yttrandena framhåller
renhållningsverksamheten risker och eventuella konsekvenser av att möjliggöra
restaurangverksamhet i detaljplanen. Då detaljplanearbetet inte är färdigt samt att
en justerad inriktning avseende detaljplanens utformning inkommit från KSUS
måste ett nytt tilläggsavtal till avsiktsförklaringen tecknas, om Västsvenska
Skaldjur AB fortsatt ska ha ensamrätt att tillsammans med kommunen pröva
ändring av detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28
Avsiktsförklaring, daterad 2016-02-19
Tilläggsavtal till avsiktsförklaring, daterad 2019-05-27
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Arnell (M) och Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att godkänna Tilläggsavtal till avsiktsförklaring,
daterat 2019-05-27.
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna Tilläggsavtal till avsiktsförklaring, daterat 2019-05-27, men med
ändring av att under punkt 4 ”Detaljplan” stryka orden:
servering/restaurangverksamhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat i enlighet med Anders Arnells (M) och Britt-Marie Andrén
Karlssons förslag (S).

Beslutet skickas till
Plan, mark och exploatering
Västsvenska Skaldjur AB
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Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på
Käringön
Dnr KS/2017:1736
Utskottets för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Anta kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Käringön att
träda i kraft den 31 december 2024.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt Orust kommun, med stöd av 6 §
och 51 § i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), att för fastigheter inom
Käringön bestämma verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten samt se
till att behovet senast den 31 december 2024 tillgodoses genom en allmän
anläggning för dricksvatten och spillvatten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15
Länsstyrelsens beslut om skyldighet att inrätta verksamhetsområde för
vattentjänster för fastigheterna på Käringön, Orust kommun, daterat 2019-03-20

Beslutet skickas till
Affärsdrivande verksamhet
Sektor miljö- och bygg
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Revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan
Dnr KS/2019:731
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd med sakägare i enlighet med
bilagor i beslutsunderlaget.
Sammanfattning av ärendet
De två vattentäkter som används i produktionen av dricksvatten (Korskällan och
Rödsvattnet) inom Orust kommun omfattas av skyddsföreskrifter från 1992. Dessa
skyddsföreskrifter behöver revideras och uppdateras med viss regelbundenhet för
att uppfylla dagens förutsättningar och krav. Inom ramen för kommunens VA-plan
så omfattas även detta arbete. Förvaltningen har tillsammans med bland annat
länsstyrelsen samt sektor miljö och bygg utarbetat förslag till nya
skyddsföreskrifter för Korskällan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-16
Bil 1 – Korskällan skyddsföreskrifter, 2019-08-27
Bil 2 – Korskällan riskanalys
Bil 3 – Korskällan råvatten, 2018-05-23
Bil 3a – Korskällan råvatten, 2018-02-13
Bil 4 – Korskällan skyddsområde 2018-06-12
Bil 5 – Korskällan Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel på Orust
Golfklubb 2017-2020, Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-29 del § 403
Bil 6 – Tekniskt underlag Korskällan vattenskyddsområde, 2018-08-27

Beslutet skickas till
Affärsdrivande verksamhet
Sektor miljö- och bygg
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Genomförandebeslut av projekt ombyggnad Strandgården
Dnr KS/2018:644
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Genomföra projektet ombyggnad Strandgården utifrån genomförd projektering
och framtagen projektplan genom att avsätta totalt 56,8 mkr.
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 201904-11 § 23).
3. Samtliga tillkommande kostnader sammanhållande med investeringen
kompenseras hyrande verksamheter.
Sammanfattning av ärendet
I mitten av april 2018 mottog Orust kommun ett beslut om vitesföreläggande från
Arbetsmiljöverket (AV) gällande Strandgårdens särskilda boende (säbo). Flertalet
av Strandgårdens hygienutrymmen samt ett antal vardagsrum (inne hos brukaren)
är för trånga för att personalen ska kunna ha en godtagbar arbetsmiljö.
Även produktionsköket på Strandgården är i dåligt skick och i stort behov av en
reinvestering. En projektering av köket genomfördes under 2017,
Kommunfullmäktige beslutade dock 2018-02-08 § 4 att återremittera ärendet med
hänvisning till att se över billigare alternativ.
Därefter beslutade kommunstyrelsen 2018-05-30 § 133 att avsätta 0,5 mkr inom
kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar för projektering av
Strandgårdens särskilda boende för ombyggnad enligt arbetsmiljöverkets krav
inkluderande ombyggnad av Strandgårdens produktionskök.
En projektering har genomförts under vintern 2018-2019. Projekteringen visar att
en större ombyggnad av boendet krävs för att kunna uppfylla kraven på
tillgänglighet och arbetsmiljö, även ventilationen för vissa delar av boendet är
uttjänt och behöver bytas ut. Den tänkta ombyggnaden innebär att sju lägenheter
försvinner från Strandgården. En större ombyggnad för dessutom med sig andra
lag- och myndighetskrav, såsom krav på bygglov och installation av sprinkler.
När det gäller Strandgårdens kök är ventilationsaggregatet uttjänt, likaså
avloppslösningen med fettavskiljare. Utifrån tillsynsaspekten finns problem med
avloppslukt i köket. Även kylanläggningen samt en stor del av inventarierna är
uttjänta. Ur arbetsmiljösynpunkt finns anmärkningar på diskutrymmets
utformning där arbetsflödet är otillfredsställande. Ytskiktsrenovering krävs också
utifrån arbetsmiljöaspekten.
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Den nu utförda projekteringen innebär en viss byggteknisk förenkling jämfört med
den projektering av köket som utfördes 2017. Ventilationsaggregatet för köket
kommer nu istället att placeras i det som tidigare var lägenheter på avdelningen
Holmen vilket medför att en tillbyggnad på taket inte längre är aktuell.
Placeringen förenklar även kanaldragningar till köket.
Enligt plan ska renovering av Strandgården utföras i två etapper där båda
etapperna kräver evakuering av boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-27
Projektplan, daterad 2019-05-27
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Fastighetsenheten
Kost- och lokalvårdsenheten
Sektor omsorg
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Årsrapport fjärrvärme 2018
Dnr KS/2019:346
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten avseende år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av fjärrvärmeverksamheten regleras i fjärrvärmelagen (2008:263), i
förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och i
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av
fjärrvärmeverksamhet (EIFS 2010:1). De uppgifter som redovisas ska vara
framtagna enligt god redovisningssed och ge en rättvisande bild av
fjärrvärmeverksamheten.
Uppgifter om drift- och affärsförhållanden och en bestyrkt kopia av årsrapporten
och yttrande över granskningen av årsrapporten ska enligt 41 § fjärrvärmelagen ha
inkommit till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter
räkenskapsårets utgång.
Enligt förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) ska
årsrapporten godkännas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Orust har
delegerat godkännande av redovisning av fjärrvärmeverksamheten till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03
Årsrapport 2018

Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomi
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Kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäder
Dnr KS/2019:728
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Orustbostäders
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunal borgen beviljas, under försättning att investeringarna försäkras på
ett betryggande sätt och att inte fast eller lös egendom belånas ytterligare mot
säkerhet i pantbrev eller motsvarande.
3. Årligen ta ut en borgensavgift på 0,25 % av nyttjat borgensåtagande. Avgiften
betalas kvartalsvis i efterskott.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder beslutade 2019-05-14 § 38.3 att ansöka om
en höjning av kommunens borgensåtagande för att säkerställa finansiering av
kommande nybyggnadsprojekt under perioden 2020-2025 som omfattar totalt 71
lägenheter. Styrelsen önskar höja kommunens borgensåtagande till 500 miljoner
kronor.
Nuvarande borgensåtagande uppgår enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-0331 § 33 (KS/2011:287) till 412,2 miljoner kronor. Av nuvarande borgensåtagande
har Stiftelsen Orustbostäder nyttjat 408,4 miljoner kronor hos Kommuninvest
samt 1,2 miljoner kronor hos Orusts Sparbank, totalt 409,6 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-10 § 152 (KS/2011:1120) att införa en
särskild borgensavgift för kommunens borgensåtagande gentemot Stiftelsen
Orustbostäder på 0,25 % på aktuellt borgensåtagande. Avgiften betalas kvartalsvis
i efterskott.
Bedömningen från kommunförvaltningen är att ändamålet med höjningen av
borgensåtagandet sammanfaller med kommunens eget syfte och intresse om att
tillföra fler bostäder genom nyproduktion. Det ekonomiska läget för Orustbostäder
har varit stabilt under flera år och soliditeten har stadigt förbättrats. Mot bakgrund
av detta tillsammans med gjord marknadsvärdering av fastighetsbeståndet bedöms
risken med det höjda borgensåtagandet som liten. Kommunens möjlighet att
utreda vilken nivå på borgensavgift som är marknadsmässig är begränsad. Dagens
borgensavgift på 0,25 % ligger på en jämförbar nivå med andra kommunala bolag
i Bohuslän och Dalsland och bedömningen är därför att det inte finns skäl att
ändra den.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28
Brev från Stiftelsen Orustbostäder daterat 2019-05-16

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stiftelsen Orustbostäder
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Budget 2020 med plan för 2021 och 2022
Dnr KS/2018:1988
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Godkänna reviderad modell för övergripande resursfördelning samt föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta budget i enlighet med Socialdemokraternas,
Moderaternas, Folkviljan Orusts samt Liberalernas gemensamma budgetförslag
daterat 2019-06-03, innebärande bland annat att:
1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2020 med plan för
2021 och 2022.
2. Fastställa skattesatsen till 23,11 kr per skattekrona för 2020, vilket innebär en
sänkt skattesats med 25 öre jämfört med 2019.
3. Fastställa finansiella mål för år 2020 och preliminärt för 2021 och 2022.
4. Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2020-2022.
5. Fastställa budgetramarna för nämnder och sektorer år 2020 samt preliminärt
för 2021 och 2022.
6. Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar,
uppdrag och effektiviseringar som redovisas för åren 2020-2022.
7. Fastställa investeringsbudget för år 2020 samt preliminära investeringsramar
för 2021 och 2022.
8. Fastställa internräntan till 1,25 % för 2020 och preliminärt för 2021 och 2022.
9. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2020, med totalt 76 miljoner kronor.
10. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år
2020.
11. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2019-2023
12. Taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt övriga
taxor och avgifter inom sektorerna beslutas i kommunfullmäktige senast i
november 2019.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C) och Kia Nordqvist (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet
med hänvisning till att de återkommer med eget budgetförslag.
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Sammanfattning av ärendet
Den politiska majoriteten, som består av Socialdemokraterna, Moderaterna,
Folkviljan Orust och Liberalerna har upprättat ett budgetförslag för 2020 med plan
för 2021 och 2022.
Budgetförslaget innebär att nämnderna får sex övergripande mål att arbeta med
under tre målområden. Dessutom ges 21 riktade uppdrag under planperioden
utifrån den politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk
hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att
uppnå, liksom balanskravet.
Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott om 36,7 miljoner kronor år
2020, vilket utgör 4,1 % av verksamheternas nettokostnader. För det två
nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,5 % (+32,1 mkr) respektive 3,2
% (+29,4 mkr) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en sänkt
skattesats med 25 öre per år under hela planperioden, vilket innebär en skattesats
på 23,11 kr per skattekrona för 2020 och 22,61 vid planperiodens slut år 2022.
Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter, som beslutas i de
flesta fall som separata ärende i kommunfullmäktige senare i höst.
Nämndernas och sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt från tidigare
beslutad budget för 2019-2021. Justeringar har sedan gjorts till följd av
volymförändringar på grund av demografin samt krav på effektiviseringar och
satsningar utifrån politiska prioriteringar.
Politiska satsningar och prioriteringar sker på uppbyggnad av
hemmaplanslöningar och öppenvård inom individ- och familjeomsorgen, sektor
omsorg med 4,5 miljoner kronor år 2020. Sektor omsorg får dessutom behålla år
2020, den planerade effektiviseringen på 6,7 miljoner kronor på grund av
försenade effekter från det omställnings- och förändringsarbete som pågår. Sektor
samhällsutveckling förstärker organisationen med en planarkitekt och en
markingenjör för att verkställa den beslutade bostadsförsörjningsplanen.
Offentliga toaletter ska finnas och hållas öppna året om. Totalt uppgår
satsningarna inom sektor samhällsutveckling till cirka 1,5 miljoner kronor. Sektor
ledning och verksamhetsstöd får 1 miljon kronor för fortsatt arbete och införande
av e-arkiv, e-handel, informationssäkerhet samt ny översiktsplan.
År 2020 och 2022 ska samtliga sektorer utom omsorg effektivisera och minska sin
nettoram med 1 %, vilket motsvarar totalt cirka 5 miljoner kronor per år.
Anledningen är att möta kommande kostnadsökningar till följd av bland annat
lägre skatteintäkter och förändrad demografi. Sektor omsorg ska sänka sin
nettoram år 2022 med 5 miljoner kronor. Då har sektorn arbetat under fem år med
handlingsplaner och åtgärder för att sänka ambitionsnivå och effektivisera
verksamheten i nivå med andra liknande kommuner. Kommundirektören får i
uppdrag att minska kommungemensamma kostnader med 4 miljoner kronor per år.
Områden som berörs är till exempel kost, lokalvård, fastighet, fordon, inköp och
sjukfrånvaro.
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Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 miljoner kronor år 2020 och högst 100
miljoner kronor per år 2021 samt 200 miljoner kronor 2022. Bland de större
planerade investeringsprojekten finns flera VA-projekt som ombyggnad Ellös
avloppsreningsverk, VA-länk väst/bro, syd och utbyggnad av Slussen till
verksamhetsområde samt utbyggnad av vattenledning till Rossön. Två särskilda
boende för äldre byggs om, Strandgården och Ängsviken. Ellös skola,
lågstadiedelen ska på sikt byggas om till förskola. Åtgärder ska vidtas i hamnen i
Henån samt vid ån i Henån och Mollösunds hamn ska klimatsäkras i samband med
exploatering.
Till grund för planering av investeringar finns beslutad VA-plan samt kommunens
förslag till lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2023.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden.
Låneskulden beräknas öka med högst 190 miljoner kronor till 805 miljoner kronor
i slutet av år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-30
Majoritetens förslag till budget 2020 med plan för 2021 och 2022 daterad 201906-03
Lokalförsörjningsplan för Orust kommun 2019-2023
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, daterad 2019-06-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna reviderad modell för övergripande resursfördelning samt föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta budget i enlighet med Socialdemokraternas,
Moderaternas, Folkviljan Orusts samt Liberalernas gemensamma budgetförslag
daterat 2019-06-03, innebärande bland annat att:
1. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2020 med plan för
2021 och 2022.
2. Fastställa skattesatsen till 23,11 kr per skattekrona för 2020, vilket innebär en
sänkt skattesats med 25 öre jämfört med 2019.
3. Fastställa finansiella mål för år 2020 och preliminärt för 2021 och 2022.
4. Fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2020-2022.
5. Fastställa budgetramarna för nämnder och sektorer år 2020 samt preliminärt
för 2021 och 2022.
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6. Uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar,
uppdrag och effektiviseringar som redovisas för åren 2020-2022.
7. Fastställa investeringsbudget för år 2020 samt preliminära investeringsramar
för 2021 och 2022.
8. Fastställa internräntan till 1,25 % för 2020 och preliminärt för 2021 och 2022.
9. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2020, med totalt 76 miljoner kronor.
10. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år
2020.
11. Fastställa kommunens lokalförsörjningsplan för åren 2019-2023
12. Taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna och eventuellt övriga
taxor och avgifter inom sektorerna beslutas i kommunfullmäktige senast i
november 2019.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Nämnder och sektorer
Revisorerna
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Antagande av Sotningstaxa 2019
Dnr MBN/2019:730, KS/2019:690
Miljö- och byggnadsnämndens Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta de ändringar som gjorts enligt upprättat förslag – 2019 Sotningstaxa.
2. Ge Miljö- och byggnadsnämnden rätt att indexreglera taxan årligen enligt
Sveriges kommuner och landstings (SKL) sotningsindex.
Förslag till beslut på sammanträdet
Els-Marie Ragnar (FO) föreslår nämnden att överlämna Sotningstaxa 2019 till
kommunfullmäktige för beslut, samt att be kommunfullmäktige att lämna uppdrag
till nämnden att uppdatera taxan årligen enligt Sveriges kommuner och landstings
sotningsindex.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun tillämpar avtalet om sotningsindex enligt Svenska
kommunförbundets cirkulär 2002:82. SKL uppräknar årligen sotningsindex.
Uppräkningen grundar sig på avtalet om median lön för sotare mellan Sveriges
Skorstensfejares Riksförbund och Svenska kommunalarbetarförbundet, och dels
Konsumentprisindex för 12-månaders förändring i februari
Skäl för beslut
Orust kommun följer enligt avtal SKL:s sotningsindex.
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Yttrande till Länsstyrelsen avseende förordnande som borgerlig
vigselförrättare
Dnr KS/2019:734
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Från Orust kommuns sida föreslå Länsstyrelsen att Erik Ljungqvist inte förordnas
som borgerlig vigselförrättare eftersom kommunen bedöms ha tillräckligt många
borgerliga vigselförrättare.
Sammanfattning av ärendet
En person har ansökt hos Länsstyrelsen om förordnande som borgerlig
vigselförrättare. Ansökan om förordnandet gäller kommunerna Göteborg,
Härryda, Mölndal, Partille, Trollhättan, Sotenäs och Orust. Länsstyrelsen ger nu
samtliga kommuner möjlighet att yttra sig i ärenden innan beslut fattas. Av
yttrandena från kommunerna ska det bland annat framgå om den enskilda
kommunens behov av vigselförrättare är tillgodosett eller om kommunen är i
behov av ytterligare vigselförrättare.
Orust kommun har i dagsläget 6 borgerliga vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-24
Underrättelse från Länsstyrelsen daterad 2019-05-23 med bifogad ansökan
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
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Delegering i vakansprövningsbeslut
Dnr KS/2019:241
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Kommunstyrelsens ordförande delegeras att besluta om vakansprövningar under
arbetsutskottets sommaruppehåll 2019, när utskottsbeslut inte kan inväntas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 22 att införa en särskild prövning i
kommunstyrelsens arbetsutskott vid tillsättning av tillsvidareanställningar och
tidsbegränsade anställningar överstigande 3 månader. Den särskilda prövningen
ska gälla sektor ledning och verksamhetsstöd, sektor samhällsutveckling och
sektor miljö- och bygg. Under sommaruppehållet för arbetsutskottets
sammanträden behöver en person utses till att ha motsvarande beslutanderätt när
utskottsbeslut inte kan inväntas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
HR-chef
Kommundirektör
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Tecknande av nytt avtal om patientnämndsverksamhet med Västra
Götalandsregionen
Dnr KS/2019:526
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Teckna nytt avtal om patientnämndsverksamhet med Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Både kommuner och landsting/regioner har som sjukvårdsmän skyldighet att
tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Patientnämndens huvudsakliga uppgift
är att hjälpa patienter att få svar på sina frågor gällande klagomål på den hälsooch sjukvård som bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Västra
Götalandsregionen har via avtal tillhandahållit patientnämndsverksamhet till Orust
kommun sedan år 1999. Kommunstyrelsen beslutade då, 1999-09-14 § 212, att ”
under förutsättning av kommunfullmäktiges bemyndigande godkänna
föreliggande avtal [med Västra Götalandsregionen]; medel till ändamålet att utgå
av kommunstyrelsens medel till förfogande”. Kommunfullmäktige beslutade i sin
tur 1999-09-30 § 93 att ”bemyndiga kommunstyrelsen att ingå avtal om samarbete
i patientnämndsverksamheten”.
Västra Götalandsregionen har i brev daterat 2019-04-02 meddelat att de säger upp
gällande avtal om patientnämndsverksamhet och erbjuder ett nytt avtal som gäller
från 2020-01-01. Det nya avtalet har anpassats efter Lag om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården (2017:372), innebärande att regionens och kommunens
åtagande tydliggjorts. Det nya avtalet är fyraårigt och kan förlängas maximalt två
gånger med fyra är. Kommunens kostnad för tjänsten är oförändrad, den räknas
upp med index utifrån tidigare avtal med 2018 års ersättning (0,94 kronor per
invånare) som grund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-22
Avtal med följebrev daterat 2019-04-02
Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2019-03-26 § 74
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
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Medborgarförslag om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning
Dnr KS/2019:452
Utskottets för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2019-06-04, anse
medborgarförslaget vara besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett inkommit
medborgarförslag om att kommunen ska anställa en person som kan ge stöd och
hjälp till kommuninvånare med syn- och/eller hörselnedsättning samt att personen
får den relevanta utbildning som finns på Hagabergs folkhögskola.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-11 § 34 att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-04
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL/LSS
Dnr KS/2019:102
Utskottets för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 1 2019 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35,
till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS 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.
Rapportering kvartal 1 2019 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Vård och omsorg/Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilagor 2019-06-04
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Antal beslut

Beslut

ej verkställda

verkställt efter

inom 3 mån.

3 mån.

10

3

3

-

12

-
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Trafiksituationen kring Bagarevägens förskola
Dnr KS/2019:779
Utskottet för lärandes beslut:
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå lösningar på trafiksituationen vid
Bagarevägens förskola i Henån.

Sammanfattning av ärendet
Trafiksituationen vid Bagarevägens förskola i Henån medför både olägenheter och
faror för besökande och barn. Till detta kommer bristen på parkeringsplatser som
kommer att bli ännu större när ny bebyggelse kommer på plats. Nya lösningar för
att säkerställa säkerheten och tillgodose behovet av parkeringsplatser bör därför
tas fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
Dnr LVS/2019:6

Utskottet för lärandes beslut
Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om
kränkande behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av
Sektor Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Tillförordnad sektorschef ger information och redovisning av inkomna rapporter
och utredningar (2019) gällande diskriminering/kränkande behandling: den
inkomna rapporten avser Henåns skola.
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Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2019:700, KS/2019:721, KS/2019:135, KS/2019:166, KS/2019:718
Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesplan SKL:s styrelse 2020
Dnr KS/2019:700
Fiskekommunerna: Verksamhetsberättelse 2018, tre yttranden/remissvar och
samråd.
Dnr KS/2019:721
Samordningsförbundet Väst 2019-05-17 Protokoll
Dnr KS/2019:135
Överförmyndarnämnden 2019-06-12 Protokoll
Dnr KS/2019:166
Länsstyrelsen: Information om nya rökfria miljöer och kommunens ansvar
Dnr KS/2019:718
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Anmälan av delegerade beslut
Dnr KS/2019:55
Sammanfattning av ärendet
Lisat med delegeringsbeslut för perioden 2019-05-01 – 2019-05-31,
kommunstyrelsen.
Anställningsavtal, lista numrerad 319-444, HR-enheten.
Redovisning av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
– Sektor omsorg, sekretess, enligt listor för maj 2019.
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Ordförandens information
Dnr KS/2019:13
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