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Dnr 2001.054 094

Redovisning av sociala omsorgsnämndens Individ- och Familjeomsorgsverksamhet
(IFO) – föredragning

Nämnderna skall redovisa sin verksamhet till kommunfullmäktige åtminstone en gång per
mandatperiod. Sociala omsorgsnämnden redovisade 2/3-delar av sin verksamhet vid
junisammanträdet. IFO-verksamheten åskådliggörs genom att filmen ”Det är nå’t som
inte stämmer” visas. Filmen handlar om hur barn till alkoholister ser på sig själva, sina
föräldrar och sin uppväxt.
Sociala omsorgsnämndens ordförande redovisar de insatser kommunen gör, i t ex
Måsungarna, ungdomsmottagningen med kurator och det tvärsektoriella arbete som
pågår. IFO-verksamhetens resultat och i övrigt kommer att redovisas efter sociala
utskottets sammanträde i oktober dit alla är välkomna.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
OKFS

Kf § 63
Ks § 117

Dnr 2001.005 730

Antagande av avgift för serviceinsatser i boendestöd
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2000-11-14 § 139 att anta riktlinjer för
boendestöd. I ett av förslagen föreslås att nämnden tar ut ett självkostnadspris för
serviceinsatserna.
Föreligger sociala omsorgsförvaltningens skrivelse av 22 november 2000 som omfattas
dels av förslag om vilka resurser en servicepatrull skall ha och dels att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta avgift för serviceinsatser.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2000-12-12 § 155 bland annat att föreslå
kommunfullmäktige anta ett självkostnadspris med 186 kr/tim för serviceinsats i riktlinjer
för boendestöd.
Kommunstyrelsen beslutade 2001-01-10 § 2 att återremittera ärendet till sociala
omsorgsnämnden för framtagande av en hälsokonsekvensbeskrivning för berörda innan
taxan kan antas.
Föreligger skrivelse från sociala omsorgskontoret daterad 2001-05-07 vari redogörs för
utförd hälsokonsekvensbeskrivning.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-05-29 § 75 att emedan den ålagda
hälsokonsekvensbeskrivningen står i samklang med kommunens övergripande mål
vidhålla sitt tidigare beslut samt att föreslå kommunfullmäktige anta ett självkostnadspris
med 186 kr/tim för serviceinsats i riktlinjer för boendestöd.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till sociala omsorgsnämndens riktlinjer för boendestöd till
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kommunens avgifter inom äldre- och handikappomsorgen göra tillägg med
avgift för serviceinsatser i boendestöd och därvid bestämma timtaxan till 186
kronor.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

Kf § 64
Ks § 118

Dnr 2001.171 730

Upprättande av handikappolitisk plan för Orust kommun
År 1993 antog generalförsamlingen i FN standardregler för att tillförsäkra människor
med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (Agenda 22).
Sverige har varit pådrivande för framtagandet av reglerna. Reglerna är
rekommendationer till världens länder om en miniminivå inom handikappområdet. Sverige
liksom flertalet av världens länder har förbundit sig att förverkliga reglernas intentioner
och innehåll, på såväl central som lokal nivå.
Standardreglerna innehåller principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter
och ansvar och ger konkreta förslag till hur ett mer tillgängligt samhälle kan skapas. Alla
samhällsområden täcks av de 22 reglerna.
Den handikappolitiska handlingsplanen berör fullmäktiges alla ansvarsområden och
därför bör en samordning ske vid framtagandet av planen. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret inför kommunfullmäktige och bör därför ha samordningsansvaret.
Föreligger sociala omsorgskontorets skrivelse av 2001-06-18.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-06-26 § 99 att föreslå kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en
handikappolitisk plan för Orust kommun samt att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anslå resurser för utredningsuppdraget motsvarande 100.000
kronor.
__________
Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att
utarbeta en handikappolitisk plan för kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Roger Hanssons förslag.
__________
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Exp:
Sökanden
Miljö- och byggnadsnämnden

Kf § 65
Ks § 120
Au § 98

Dnr 1999.175 214

Antagande av detaljplan för delar av Barrevik 1:12 och 1:14
Föreligger förslag till detaljplan upprättat 1999-03-15 samt reviderad 2001-04-23.
syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av 1 st tomt för bostadshus.
Kommunstyrelsen har 1995-11-29 § 192 medgivit föreslagen planändring.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2001-05-17 § 105 att godkänna det
1999-03-15 upprättade och 2001-04-23 reviderade planförslaget samt översända
detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för delar av Barrevik 1:12 och 1:14 enligt föreliggande förslag
upprättat 1999-03-15 och reviderat 2001-04-23.

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Fiskberedning Paul Mattsson AB
Tekniska enheten

Kf § 66
Ks § 124
Au § 103

Dnr 2001.160 351

Försäljning av avloppsreningsanläggning i Ellös
Kommunen driver för närvarande en s.k. floutationsanläggning som ”för-renar”
Fiskberedning Paul Mattsson AB:s industriavloppsvatten innan slutlig rening vid Ellös
avloppsreningsverk.
Företaget har önskemål att överta anläggningen genom köp för att därigenom få
en helhetslösning för borttagande av så mycket föroreningar som möjligt ur
avloppsvattnet innan överpumpning till kommunens behandling vid Ellös
avloppsreningsverk.
Föreligger förslag till avtal daterat 2001-06-21 om försäljning.
Försäljningen innebär att företaget köper anläggningen för 135.000:(etthundratrettiofemtusen) vilket motsvarar det avskrivningsvärde som kvarstår
för anläggningen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljningen av avloppsreningsanläggningen i Ellös enligt avtal
daterat 2001-06-21.
__________
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Dnr 2001.003 091

Motion om förändrad organisation och uppbyggnad av Räddningstjänsten
Rolf Karlsson, moderaterna föreslår i motion daterad 2001-01-08 att
kommunfullmäktige beslutar att omorganisera Räddningstjänsten på Orust med i
motionen angivna målsättningar och att för ändamålet tillsätta en arbetsgrupp bestående
av politiker och berörda tjänstemän samt att inbjuda intresserade organisationer,
föreningar och näringsliv att på egen bekostnad delta i arbetsgruppen och att för
arbetsgruppens inledande arbete anvisa 85 000 kronor ; medel att utgå av Eget Kapital
samt att uppdra till arbetsgruppen att insamla , analysera och föredra förslag till projekt
som dels syftar till att verka i projektförslagets anda samt dels uppfyller de kriterier som
Leaderprojektet Carpe Mare kräver.
Över motionen föreligger yttrande från samhällsbyggnadsnämnden som
2001-05-17 § 101 beslutar att anta remissvar i enlighet med tjänsteyttrande från
räddningschefen daterat 2001-03-08 samt att ställa sig positiv till att en arbetsgrupp
tillsätts som utreder frågorna vidare.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela att utredning för att föreslå en ändamålsenlig organisation för
Räddningstjänsten pågår.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till pågående utredningsarbete anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Rolf Karlsson tackar för svaret och vidareutvecklar motionens intentioner.
Inlägg görs även av Catharina B Bråkenhielm och Holger Formgren.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2001.092 091

Motion om folkomröstning om förbindelse mellan Svanesund och fastlandet
Bengt Johansson, centerpartiet föreslår i motion av 2001-04-18 kommunfullmäktige
besluta att genomföra folkomröstning i rubricerade fråga.
Frågan om förbindelse mellan Svanesund och fastlandet har varit föremål för
kommunfullmäktiges behandling tidigare i motioner. Senast beslutade
kommunfullmäktige efter motion härom 1999-03-25 § 23 bl a att med bifall till motionen
anhålla hos Vägverket Region Väst om att verket låter utföra en förstudie över
broförbindelse mellan Svanesund och fastlandet och att denna anpassas till de nya
vägtrafikförhållandena på Orust och fastlandet och de nya finansieringsmöjligheterna.
Frågan om folkomröstning specifikt behandlas efter motion härom samma år – 1999-0128 § 7. Kommunfullmäktige beslutade då att avslå motionen i enlighet med
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och med motiveringen att en folkomröstning
inte kommer att ha annat än en rådgivande funktion då inga statliga medel finns anslagna
för en förbindelse de närmaste 10 åren och inga förändringar vad gäller ekonomi och
länsplanering har skett sedan översiktsplanen för Svanesund antogs samt att överlämna
frågan till kommunens översiktplanering som påbörjas under 1999.
__________
Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen uppdra till
kommunstyrelsen utarbeta formerna för genomförande av en lokal folkomröstning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Torsten Olegårds förslag.
__________
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Eva Magnusson föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till att frågan är mer
regional än lokal och att Vägverkets möjlighet att finansiera en förbindelse ligger långt i
framtiden, avslå motionen.
Torsten Olegård och Holger Formgren yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet anför Eva Magnusson reservation, enligt skriftlig bilaga.
__________
Bengt Johansson tackar för svaret och vidareutvecklar intentionerna med motionen.
Sven Sundqvist yrkar avslag på motionen.
Torsten Olegård yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigegruppen för vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
__________
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Exp:
Stina Hansson
Kanslienheten
Valpärmen

Kf § 69

Dnr 2001.080 111

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige
i Orust kommun
_
Länsstyrelsen utser 2001-07-31 Stina Hansson till ny ersättare för ArbetarpartietSocialdemokraterna för tiden till och med den 31 oktober 2002.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
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Exp:
Ola Frithiofson
Miljö- och byggnadsenheten
Kanslienheten
Valpärmen

Kf § 70

Dnr 2001.105 102

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden fram till
2002-12-31
I skrivelse 2001-06-05 anhåller Bengt Samuelsson, Socialdemokraterna, om befrielse
från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige biföll avsägelsen 2001-06-28 § 60.
Ersättare: Ola Frithiofson, Tönsäng
__________
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Dnr 2001.013 093

Anmälan om inkomna skrivelser
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende detaljplan för Hällevik 2:55 m fl
(Sollids Camping) i Orust kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2001-06-14 § 137, Härmanö 2:139, 2:9 m fl,
förslag till ändring av detaljplaner.
Skrivelse från Svenska Kommunförbundet; ”Faktabas revision – sakkunniga biträden,
revisorernas utbildning samt dokumentation och arkiv”.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

