Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-03-14

Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum 1 2012-03-14 8:15-11:45

Beslutande

Bengt Torstensson
Lotta Husberg
Kerstin Gadde
Veronica Almroth
Claes Nordevik
Michael Relfsson
Els-Marie Ragnar
Ingrid Cassel
Lars-Åke Gustavsson
Anders Hygrell
Bengt Johansson
Johan Stein
Sven Olsson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Lotta Husberg

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndag 19 mars 2012 kl.16:00

Sekreterare

……………………………………..
Börje Olsson

Ordförande

……………………………………..
Ingrid Cassel

Justerare

……………………………………..
Lotta Husberg

Paragraf 68 - 91

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-03-14

Datum för anslags
uppsättande

2012-03-20

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Margita Martinsson

2012-04-11

1

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-03-14

Övriga deltagare
Susanne Gustavsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling
Anders Asklund, t.f. verksamhetschef omsorg 8:40-11:45 § 69-91
Perolof Melin, fastighetsingenjör 8:15-8:40 § 68
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare
Annelie Pettersson, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare 8:15-8:55 § 68-69
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Anders Tenghede, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
__________
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KS/2012:254
§ 68
Tilläggsanslag för fördyrade kostnader i samband med ombyggnad av
Mollösunds skola för ensamkommande barn
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 53, att medge en investering för
ombyggnad av Mollösunds skola för ensamkommande flyktingbarn på 3 000 tkr att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
Efter ombyggnaden av Mollösunds skola, från att vara skolbyggnad till att ta emot
ensamkommande flyktingbarn, har det visat sig att yttertaket är i mycket dåligt skick.
Vissa nödvändiga arbeten har utförts på yttertaket samt en del extraordinära åtgärder
på grund av takläckage.
Dessutom har under arbetets gång även hela ventilationsanläggningen brakat
samman och har fått ersättas. Anläggningen var gammal och saknade riktigt
värmeåtervinning.
Redovisning av kostnader som överstiger den budgetram som lämnats:
Budgetram
3 000 000:Nedlagda kostnader
4 700 000:Överskriden budget

1 700 000:-

Förklaringar till överskridandet:
Ventilationsanläggningen var tvungen att bytas ut totalt
Arbeten med yttertak p.g.a. läckage
Arbeten med inv. skador åsamkade av läckande yttertak
Merarbeten i samband med renoveringen. Ej kalkylerade

850 000:150 000:400 000:300 000:-

Taket är fortfarande i behov av reparation och för att slippa framtida
”brandkårsutryckningar” på grund av läckande tak behövs en mer utförlig reparation
göras.
Entreprenören som utfört ombyggnaden av Mollösunds skola har gett ett pris på
1 300 tkr för att renovera taket på boendet.
Kostnadsberäkning för takrenovering Mollösunds skola:
Rivningsarbeten, deponi samt uppbyggnad av nytt tak
(papp, läktning, nya btg-takpannor) enligt offert
992 000:Arbeten med utbyte av ruttet tak samt eventuella
åtgärder
Oförutsedda kostnader
300 000:Kronutjämning
8 000:-

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2012-03-14

Total beräknad renoveringskostnad

1 300 000:-

Kerstin Gadde yrkar bifall till förklaring och önskan om anvisning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förklaringen till överskridande med 1,7 mkr till handlingarna, med
anteckning dels att kostnadskalkyler fortsättningsvis ska utföras på ett mer
genomarbetat sätt och dels att anmälan om anslagsöverskridande ska inlämnas så
snart ett överskridande befaras, och
att för resterande arbeten anvisa 1, 3 mkr, genom upptagande av långfristigt lån, samt
att internhyrorna för ifrågavarande byggnad, enligt gällande regler, ska baseras på
samtliga kostnader, således även inklusive samtliga kapitalkostnader för denna
ombyggnad.
_________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga förklaringen till
överskridande med 1,7 mkr till handlingarna, med anteckning dels att
kostnadskalkyler fortsättningsvis ska utföras på ett mer genomarbetat sätt och dels
att anmälan om anslagsöverskridande ska inlämnas så snart ett överskridande befaras,
och kommunfullmäktige besluta att för resterande arbeten och för täckande av
överskridandet om 1,7 mkr anvisa dels 1, 3 mkr, dels 1,7 mkr genom upptagande av
långfristiga lån, samt att internhyrorna för ifrågavarande byggnad, enligt gällande
regler, ska baseras på samtliga kostnader, således även inklusive samtliga
kapitalkostnader för denna ombyggnad.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förklaringen till överskridande med 1,7 mkr till handlingarna, med
anteckning dels att kostnadskalkyler fortsättningsvis ska utföras på ett mer
genomarbetat sätt och dels att anmälan om anslagsöverskridande ska inlämnas så
snart ett överskridande befaras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för resterande arbeten och för täckande av överskridandet om 1,7 mkr anvisa dels
1, 3 mkr, dels 1,7 mkr genom upptagande av långfristiga lån, samt
att internhyrorna för ifrågavarande byggnad, enligt gällande regler, ska baseras på
samtliga kostnader, således även inklusive samtliga kapitalkostnader för denna
ombyggnad.
__________
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KS/2012:239
§ 69
Planering av avloppsrening västra Orust
Avloppsrening i fiskelägena Barrevik, Hälleviksstrand och Mollösund sker i nuläget i
äldre anläggningar som är centralt belägna i tätbebyggelse. Avloppsreningsverkens
lokalisering innebär att möjligheten att bygga ut befintliga anläggningar utan påverkan
på omgivningen är begränsade. Samtidigt är marginalerna till villkorsgränser för
utsläpp knappa. Därtill kommer variationer i belastning med en hög belastning av
reningsverken i sommartid.
För att avloppsreningsverken (ARV) även i fortsättningen ska uppfylla länsstyrelsens
krav bör omfattande upprustningar och utbyggnad av avloppsreningsverken
genomföras inom en snar framtid.
Orust kommun undersöker därför uppförande av ett nytt avloppsreningsverk.
Anläggningarna Barrevik ARV, Hälleviksstrand ARV och Mollösund ARV skulle
därmed läggas ner och ersättas med avloppspumpstationer.
Dessutom har Orust kommun fått en förfrågan om överföring av avloppsvattnet till
Ryaverket i Göteborg med hjälp av en överföringsledning via Tjörn (Ängholmen vid
Rönnäng).
Båda alternativen (ett nytt reningsverk, respektive överföring) samt deras uppskattade
investeringar berörs kortfattat nedan.
Ett nytt avloppsreningsverk skulle innebära följande fördelar gentemot dagens
situation (med avloppsvattenrening på tre verk i tätbebyggelse):
•
•

•
•
•
•
•

Ökad och bra tillgänglighet via befintlig tillfartsväg för transporter av
kemikalier och slam.
Reduktion av antalet utsläppspunkter och förbättring av
recipientförhållanden. En utsläppspunkt utanför tätbebyggelse med relativt
goda inblandningsförhållanden istället för tre utsläppspunkter som ligger
förhållandevis nära samhällena och dess badplatser.
Möjlighet att ansluta Käringön i framtiden vilket skulle avlasta Tuvesviks
ARV. Även andra områden skulle kunna anslutas i framtiden t.ex. Varekil
och Svanesund.
Färre luktproblem och störningar för fastigheter/boenden.
Ett nytt verk skulle bättre kunna anpassas till variationer i belastning och
ökade volymer under sommarsäsongen än de befintliga verken är.
Lägre driftkostnader och resursförbrukning än för tre enskilda verk då ett
större verk är mera resurs- och energieffektivt.
Bättre reningsresultat än de resultat som uppnås idag.
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Nackdelarna med detta alternativ är:
• Ett relativt stort investeringsbelopp krävs: Investeringarna för ett nytt verk
och överföringsledningarna från ombyggda reningsverk/nya pumpstationer
uppskattas uppgå till ca 80 Mkr resp. 45 miljoner. Sammanlagt 125 Mkr
• Högre kostnader för pumpning än idag.
Överföring till Ryaverket via Tjörn och Kungälv
I detta alternativ förs vatten från Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund via en
pumpstation vid Sandvik över till Ängholmen på Tjörn. Från Tjörn leds
avloppsvattnet sedan via Kungälv och vidare till Ryaverket i Göteborg. Förutom en
pumpstation planeras även bräddvattenrening vid Sandvik där höga flöden behandlas
kemiskt innan utsläpp till den lokala recipienten sker.
Ett högt investeringsbelopp krävs uppskattningsvis ungefär 180 Mkr. Överföring till
Ryaverket via Tjörn och Kungälv är dock inget realistiskt alternativ för de närmaste
10 – 15 åren då Gryaab i dagsläget inte är beredda att ta emot mera avlopp än från
västra Tjörn.
Kerstin Gadde yrkar på bifall till nytt avloppsreningsverk.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ge i uppdrag till verksamheten för samhällsutveckling att planera för byggnation
av ett nytt reningsverk på västra Orust.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge i uppdrag till verksamheten för samhällsutveckling att planera för byggnation
av ett nytt reningsverk på västra Orust, samt
att förhålla sig positiv till en samverkan med Tjörns kommun när det gäller det
fortsatta arbetet med ifrågavarande avloppslösning.
__________
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KS/2008:247
§ 70
Friköp av arrendetomt Mollösund 5:437,Tången
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har arrendetomter med
fritidsbostäder som ligger på kommunens fastighet Mollösund 5:398. Arrendeavtalen
gäller av olika ålder och pris.
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet fick 2007-06-28 (KF § 62) uppdraget
att försälja tomter till marknadsvärde. NAI Svefa värderade aktuella tomter på Nedre
Tången, Mollösund, under hösten 2007. I januari 2008 erbjöds tio stycken
arrendatorer att friköpa sina arrendetomter till ett marknadsvärde. Åtta tomter har
friköpts, varav en arrendator har valt att fortsätta att arrendera p.g.a. att de tycker
begärt pris är för högt. En arrendator, Mollösund 5:437, önskar att friköpa till ett
lägre pris än begärt.
I värderingen av NAI Svefa har fastigheternas läge, havsutsikt och buller särskilt
beaktats. Svefa har värderat Mollösund 5:437 till ett värde av 750 000 kr efter att de
bedömt att tomten har bra läge och havsutsikt.
Kommunfullmäktige beslutar 2009-02-26, KF § 30, Dnr 2007:225, att uppdra till
tekniska chefen att försälja arrendetomter på Nedre Tången, Mollösund. Aktuell
värdering, arrendepriser och kartblad enligt värdeutlåtande, daterat 2007-09-19.
I en skrivelse i mars 2009 från arrendatorn påpekas det att fastigheten drabbas av
kraftiga bullerstörningar. Arrendatorn skriver även att ett överlåtelseavtal med
reducering av priset – 50 000 kr och -5 % rabatt som idag aviseras önskas. Priset för
tomten blir då 665 000 kr.
Efter färdigställd avstyckning har fastighetens yta minskat jämfört med det förslag till
tomtgränser som skickats ut till arrendatorn, karta daterad 2008-08-25. Den
föreslagna ytan för fastigheten var på 1 550 kvm men fastställdes i avstyckningen till
1 254 kvm, enligt lantmäteriets karta daterad 2010-03-24.
De 296 kvm har vid fastighetsregleringen lagts som servitut för tillfartsväg till
Mollösund 5:438 och parkering för Mollösund 5:435 och 5:436 då de inte har
möjlighet att parkera på sina egna fastigheter.
Eftersom ytan på den ursprungliga kartan minskat med ca 20 % önskar arrendatorn
en minskning av erbjudet pris med ca 20 %, från 750 000 kr till 600 000 kr.
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till försäljning.
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa arrendatorns önskemål om minskning av begärt pris med ca 20 %, från
750 000 kronor till 600 000 kronor, samt
att vidhålla tidigare erbjudande till arrendatorn, 750 000 kronor, baserat på
värdeutlåtande daterat 2007-09-19, då tomtpriserna i dagsläget har ökat, en ökning
som kan jämföras med den minskning av priset som är föreslagen av arrendatorn.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2012:137
§ 71
Revidering av riktlinjer för avgifter i vård och omsorg och handikappomsorg
och avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Kommunfullmäktiges beslut
2006-11-09 § 89
Kommunstyrelsen beslutade 2006-10-25 § 155 att godkänna riktlinjer för avgifter
inom vård och omsorg samt handikappomsorg enligt Sociala omsorgsnämndens
förslag samt att avgifterna ska gälla från och med den första januari 2007.
Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 18§ hälso- och sjukvårdslagen.
Fram till 1 januari 2012 hade Orust kommun ett avtal med Västra Götalandsregionen
avseende utökat ansvar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för
funktionshindrade även för primärvårdens patientgrupp vilket påverkat
avgiftsreglementet.
Det ansvar Orust kommun har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § är:
Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
(Socialtjänstlagen, SoL 5 kap. 5§, 2:a stycket samt 7§ 3:e stycket)
Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet eller beviljade
insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende.
För de personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsamsvar för ingår
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar gäller upp till läkarnivå.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 30 januari 2012 finns en redogörelse av
nuvarande avgifter i riktlinjerna gällande hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel
samt förslag om revidering av avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera riktlinjer för avgifter punkt 9.1. Avgift för hälso- och sjukvårdsavgift
enligt KF:s beslut 2006-11-09 § 81 inom vård och omsorg samt handikappomsorgen
i Verksamheten för omsorg att avgift tas ut för personer med endast hälso- och
sjukvårdsinsatser av sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut och/eller av
omsorgspersonal som har delegation
att punkterna 9.2.-9.3 tas bort ur riktlinjerna.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2012-03-14

Paragrafen justeras omedelbart.
_____________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2011:260
§ 72
Kvartal 4 2011 - Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g § LSS
Rapportering enligt socialtjänstlagens 16 kap § 6 f-h.
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). En rapporteringsskyldighet
infördes i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Kommunstyrelsen skall, enligt Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:35,
till Socialstyrelsen och kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen en gång per kvartal, som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet samt beslut som har verkställt.
Rapportering skall även ske om avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Till fullmäktige ska kommunstyrelsen lämna en statistikrapport med avidentifierade
uppgifter.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum och även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Enligt verksamhetens skrivelse 9 februari 2012, visar rapporten för kvartal 4 2011 på
att det inte har funnits några gynnande beslut som ej har verkställts under kvartalet.
Kvartalsrapporten har expedierats till Socialstyrelsen och kommunens revisorer 14
januari 2012.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att alla gynnande beslut enligt SoL och LSS har verkställts under fjärde kvartalet 2011
i Verksamheten för omsorg
att lägga informationen till handlingarna.
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______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2009:1291
§ 73
Förändrad organisation för kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29, § 36, om ny nämndsorganisation. Istället
för nämnder med motsvarande uppgifter, infördes verksamhetsutskott till
kommunstyrelsen med ansvar för sektorerna omsorg, lärande och
samhällsutveckling.
Utskottet har bestått av tre ledamöter och tre ersättare. Efter ett års verksamhet har
frågan om att utöka de beslutandes antal i utskotten diskuterats. Med hänsyn till de
omfattande uppdragen om den ekonomi som utskotten ansvarar för, har förslag om
en förändring av utskottets ledamöter till fem och ersättarna till tre, väckts.
__________
Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Els-Marie Ragnar och Bengt Johansson
föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ändring av beslutet 2010-04-29, § 36, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott såtillvida att ledamöterna i utskotten bestäms till fem och
ersättarna till tre där ersättarna inte längre är personliga utan träder in enligt
kommunfullmäktiges beslut om inkallelseordning i övrigt, samt
att införa motsvarande förändring i kommunstyrelsens reglemente § 34.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
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Exp:
Kommunchef
Personalchef
Chef för medborgarservice
Kanslichef
Verksamheten för lärande
Verksamheten för omsorg
Verksamheten för samhällsutveckling
Miljö- och byggnadsförvaltningen
IT-chef
KS/2011:1761
§ 74
Medel för och inrättande av enhet för medborgarservice
Sedan våren 2011 har en projektgrupp arbetat med den fortsatta utformningen av en
kundtjänst. Uppdraget har varit baserat på direktivet att kunna ta emot kunder direkt
och hantera enklare ärenden på plats samt en bra digital hantering av synpunkter,
felanmälningar, frågor och klagomål.
Förstudie för kundmottagningen har genomförts och sedan våren har en digital
synpunkt och felanmälan varit på plats på kommunens hemsida.
Projektgruppens fortsatta arbete har skett efter projektplan framtagen 2011-09-02.
Föreligger förslag till inrättande av en enhet för medborgarservice inom
kommunstyrelsestaben. Organisationen beskrivs i skrivelse 2012-03-09 från
kommunchefen.
Arbetsutskottet beslutade 2012-02-2- § 15 att återremittera ärendet för ytterligare
beredning.
Som underlag finns ett förändrat förslag till medborgarservice där organisationen
genomförs i olika steg. I skrivelsen från kommunchefen 2012-03-09 beskrivs det
första steget i genomförandet.
__________
Johan Stein föreslår kommunstyrelsen besluta
att inrätta en enhet för Medborgarservice inom kommunstyrelsestaben i enlighet med
förslag, och
att därmed inrätta tjänster enligt skrivelse 2012-03-09, samt
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att tillföra medel, 350 000 kronor för utökning av inrättad arkivarietjänst från 25% till
100% tjänst, att utgå av Kommunstyrelsens medel till förfogande i 2012 års budget
och vad avser de övriga tjänsterna ryms de inom kommunstyrelsens ram för
verksamheterna och staben.
Kommunstyrelsen bifaller Johan Steins förslag.
__________
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KS/2012:237
§ 75
Investering för genomförande av Medborgarservice i centrumhuset och för
brandsäkerhet omfattande hela centrumhuset.
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

713 Fastigheter för kontorsändamål
Genomförande av Medborgarservice, centrumhuset m.m.
2 800 tkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 2 800 tkr att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kanslichef
Personalenheten
Valpärmen
Troman
De valda
Arvodeskommittén
KS/2012:341
§ 76
Inrättande och utseende av ekonomikommitté
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att inrätta en ekonomikommitté med
tre ledamöter och tre ersättare med möjlighet att till kommittén adjungera tjänstemän
och externa sakkunniga och att ge kommittén uppdrag enligt följande:
Kommittén ska
1. främja intern metodutveckling av ekonomiarbetet
2. se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen
3. lägga förslag på hur det fortsatta arbetet med ekonomistyrning ska ske –
blanda annat med hänsyn till metoden balanserad styrning
4. förbereda framtagande av nyckeltal för verksamheterna
och att medel till ändamålet (arvodeskostnader) 200 tkr att utgår kommunstyrelsens
anslag till förfogande i 2012 års budget samt att överlämna frågan om eventuellt
särskilt arvode för ordföranden och vice ordföranden i kommittén till
arvodesberedningen.
Veronica Almroth föreslår kommunstyrelsen besluta att anlita en extern konsult för
att dels skyndsamt arbeta fram ett ekonomireglemente anpassat för kommunens
organisation dels att se över kommunens ekonomiorganisation och ta fram förslag på
hur denna ska organiseras och kompetensförsörjas för bästa möjliga effektivitet och
resultat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Ingrid Cassels förslag.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutat till förmån för eget förslag.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Veronica Almroth föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget om inrättande
av ekonomikommitté.
Kerstin Gadde yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av att kommittén
månadsvis ska redovisa sitt arbete till arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes förslag och beslutar därmed

Orust kommun
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att inrätta en ekonomikommitté med tre ledamöter och tre ersättare med möjlighet
att till kommittén adjungera tjänstemän och externa sakkunniga och att ge kommittén
uppdrag enligt följande:
Kommittén ska
1. främja intern metodutveckling av ekonomiarbetet
2. se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen
3. lägga förslag på hur det fortsatta arbetet med ekonomistyrning ska ske –
blanda annat med hänsyn till metoden balanserad styrning
4. förbereda framtagande av nyckeltal för verksamheterna
och att medel till ändamålet (arvodeskostnader) 200 tkr att utgår kommunstyrelsens
anslag till förfogande i 2012 års budget samt att överlämna frågan om eventuellt
särskilt arvode för ordföranden och vice ordföranden i kommittén till
arvodesberedningen, samt
att kommittén månadsvis ska redovisa sitt arbete till arbetsutskottet.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsen beslutar därefter
att som ledamöter utse
Lars-Åke Gustavsson, Mollösund
Orvar Martinsson, Hogen
Anders Fröjdö, Henån
och som ersättare utse
Sofia Hygrell, Nöteviken
Eija Elmgren, Gunneröd, och
att konstatera att den tredje ersättaren kommer att utses vid nästa sammanträde, samt
att utse
ordförande
vice ordförande
__________

Lars-Åke Gustavsson
Anders Fröjdö

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kanslichef
KS/2012:285
§ 77
Yttrande över förslag om West Swedens framtida inriktning och organisation
I skrivelse 2012-02-20 efterfrågar West Swedens styrelse medlemskommunernas (och
medlemsregionernas) svar och synpunkter på slutsatser inom områdena:
projektverksamhet, Brysselverksamhet och medlemsavgift.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärenden för att se över kommunens långsiktiga behov av West
Sweden.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Anna Sandberg
Folkhälsorådet
Verksamheten för omsorg
KS/2011:587
§ 78
Godkännande av ansökan om medel till projekt "Utveckling av arbetet med
våld i nära relationer"
Orust kommun har tidigare i olika samarbetskonstellationer ansökt om medel till
olika projekt som rört arbete med våld i nära relationer. Via Socialstyrelsen ges nu
möjlighet att ansöka om medel för att vidareutveckla tidigare genomförda projekt.
Kommunstyrelsen i Orust deltog bland annat i samarbete med Tjörn och
Stenungsund efter ansökningar härom i tre olika projekt som startades 2011 (KS
2011-05-26, § 117-119).
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem, enligt en
enkätundersökning En slagen dam så har var tionde kvinna upplevt våld av sin partner
och enligt Rädda barnen så har var tionde barn bevittnat våld. Men mörkertalet är
stort, det mesta våldet sker i det dolda och anmäls inte.
Orust kommun har tagit problematiken på allvar och år 2005 tog folkhälsorådet fram
en handlingsplan på uppdrag av kommunfullmäktige. Arbetet sker i bred samverkan
med olika aktörer både internt i kommunen som till exempel skolan, individ- och
familjeomsorgen, äldreomsorgen, handikappomsorgen, personalavdelningen och
externt såsom till exempel Carema, polisen, krismottagningen, familjerådgivningen
och barnmorskemottagningen.
En viktig del i arbetet har varit att öka kunskapen generellt för att kunna identifiera
våldutsatta kvinnor och barn i de olika verksamheterna. Utbildningsinsatser har
anordnats för att kunna stärka så många som möjligt att våga fråga om våldsutsatthet
och slussa till rätt instans. En annan viktig del har också varit att ta fram
informationsmaterial i både tryck och på hemsidan så att våldutsatta lätt kan hitta
vart de ska vända sig om de behöver hjälp och stöd.
Under 2010-2011 har arbetet skett i samarbete med Tjörns kommun och finansierats
med Länsstyrelsemedel då en samordnare anställts för att driva arbetet. Inom ramen
för projektet kan det nu erbjudas gruppbehandling för förövarna och
gruppbehandling för de våldutsatta kvinnorna, vilket är ett samarbete mellan
kommungränserna.
En tjejjour har också startats upp i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust.
Tjejjouren är en ideell verksamhet som riktar sig till tjejer och som via chatt och mail
kan vända sig till tjejjouren för att få stöd och hjälp.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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En del av arbetet har också varit ett projekt som har handlat om mänskliga
rättigheter, också finansierat av Länsstyrelsen, där information om våld i nära
relationer har hållits på SFI och där det för närvarande planeras insatser i skolan för
att prata om mänskliga rättigheter.
Riktlinjer för att kunna identifiera våldutsatthet inom äldreomsorgen, Carema och
avdelningen funktionshinder håller också på att arbetas fram.
Arbetet med våld i nära relationer har varit en naturlig del i folkhälsoarbetet och
jämställdhetsarbetet i Orust kommun.
Bengt Torstensson och Sven Olsson föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom att ansöka om medel från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet
mot våld i nära relationer företrädesvis i samverkan med Stenungsunds och Tjörns
kommuner.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Personalchef
KS/2012:341
§ 79
Inrättande av tjänst som kommunchef

I kommunstyrelsens beslut 2010-09-15, § 148, om ny förvaltningsorganisation –
inom ramen för kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29, § 36, om ny
nämndsorganisation – fastställdes att kommunchefstjänsten skulle fördelas på de tre
verksamhetscheferna.
Under hösten 2011, i samband med att en av de tre kommuncheferna aviserade sin
avgång påbörjade den politiska ledningen en översyn av hur kommunchefstjänsten
skulle organiseras. Det konstateras att de arbetsuppgifter och ansvar som åligger en
kommunchef är allt för betungande för att fördelas på ett antal olika
verksamhetschefer som samtidigt har kvar sitt ansvar och arbetsuppgifter som
verksamhetschef.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen med inriktningen att inrätta en ny tjänst
som kommunchef.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta tjänst som kommunchef, från och med 2012-09-01, medel till ändamålet
500 tkr att utgå av kommunstyrelsens anslag till förfogande, samt
att starta en extern rekryteringsprocess för tjänstetillsättningen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Stabschef
Verksamheten för lärande
Verksamheten för omsorg
Verksamheten för samhällsutveckling
Miljö- och byggnadsförvaltningen
KS/2012:347
§ 80
Prövning av tjänstetillsättning av tillsvidareanställning
Då kommunen har en för 2012 mycket begränsad ekonomi, gäller att största möjliga
restriktivitet råder vid tillsvidareanställning av personal. Som ett led i att uppnå
största möjliga restriktivitet ska samtliga tillsvidareanställningar godkännas av
kommunstyrelsens arbetsutskott, innan avtal ingås. Vid varje tillsättning av en
tillsvidareanställning ska därför respektive ansvarig chef till kommunstyrelsens
arbetsutskott i en särskild framställan motivera varför tjänsten behöver tillsättas.
Vikariat och tidsbegränsade anställningar berörs ej.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga tillsvidareanställningar ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott
innan anställningsavtal ingås.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2012-03-14

Exp:
Upphandlingen
Verksamheten för lärande
Verksamheten för omsorg
Verksamheten för samhällsutveckling
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Kanslichef
Stabschef
Ekonomichef
IT-chef
KS/2012:140
§ 81
Godkännande av samarbetsavtal för upphandling i Orust kommun
Orust kommun har tidigare haft en gemensam upphandlingsorganisation tillsammans
med Stenungsunds och Tjörns kommuner (STO).
Organisationen upplöstes med Stenungsunds kommun i början av 2011 och Tjörns
kommun hade lämnat organisationen i ett tidigare skede.
Orust kommun valde att gå vidare med upphandling i egen regi med den
upphandlare som fanns kvar i kommunen. Under förra året valde upphandlaren att
säga upp sig från sin tjänst.
Utifrån förändringarna under föregående år, har olika alternativ undersökts om hur
upphandlingen i Orust kommun ska bedrivas i framtiden. Kontakt har tagits med
bl.a. projektledaren för SOLTAK-kommunerna (Stenungsund, Orust, Lilla Edet,
Tjörn, Ale och Kungälv) om upphandlingen skulle kunna drivas i gemensam regi.
Besked gavs att det i nuläget inte är något alternativ utan rekommendationerna var
att finna en egen lösning.
Kontakt togs då med upphandlingsenheten i Uddevalla kommun om de kunde vara
behjälpliga med Orust kommuns upphandlingar.
Upphandlingsenheten i Uddevalla ställde sig positiva till att Orust kommun tecknar
ett samarbetsavtal med dem om att upphandlingsenheten sköter Orust kommuns
upphandlingar.
I avtalet kommer att ingå att anställa upphandlingschefen på en 20 % tjänst under
2012.
En administrativ resurs kommer också att tillföras upphandlingsenheten och vara
placerad i kommunhuset.
Els-Marie Ragnar yrkar på bifall till godkännande av samarbetsavtal.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att upphandlingen för Orust kommun sköts av Uddevalla kommuns
upphandlingsenhet, samt
att ge i uppdrag till ordförande för samhällsutveckling och verksamhetschef för
samhällsutveckling att teckna samarbetsavtal med upphandlingsenheten i Uddevalla
kommun.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2012:327
§ 82
Fördelning av behovsposter i normen för ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd
Regeringen har 22 december 2011 beslutat om förhöjd riksnorm för ekonomiskt
bistånd från och med 1 januari 2012. Socialstyrelsen har i januari meddelat att man
inte kommer att ge ut något meddelandeblad till kommunerna om fördelning av
behovsposterna inom riksnormen. Varje kommun får nu bestämma vilken fördelning
man vill ha på behovsposterna.
Riksnormen för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § är väsentligt
förhöjd och särskild för de äldre barnen från och med 2012. Skälet är att regeringen
genom höjningen avser att kompensera och ge de mest utsatt barnfamiljerna med de
lägsta inkomsterna en standardhöjning då bostadsbidraget höjs.
Sociala omsorgsnämnden i Orust kommun beslutade 2010-12-14 § 152 att från och
med 2011 årligen godkänna Socialstyrelsens rekommendationer enligt
meddelandeblad avseende riksnormen för försörjningsstöd i socialtjänstförordningen
(2001:937).
I riksnormen finns ett antal behovsposter mat, kläder, hygien, fritid och för
barn/ungdom en summa som avser barn och ungdomsförsäkring. Riksnormen är
indelad i ensamstående, sambo och för barn och ungdom fördelat 0-20 år på ett antal
ålderintervall. Dessutom finns en post för gemensamma hushållskostnader där
summan beror på hur många personer man är i hushållet. Riksnormen med
gemensamma hushållskostnader är lägsta nivå.
De flesta hushåll och personer som får ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd får
enligt riksnormen vilket är det vanligaste biståndet. Behovsposterna används vid
beräkning av ex fickpengar för personer på institution, vid umgängeskostnad,
matpengar vid kommunens yttersta ansvar för någon eller några få dagar.
Sveriges Kommuner och Lansting har i en skrivelse till regeringen ifrågasatt
Socialstyrelsens beslut att inte fördela behovsposterna. Man har anfört att
fördelningen är ett pedagogiskt verktyg. Det underlättar för brukaren att förstå
fördelningen och kunna planera sin ekonomi. Dessutom så frångår man syftet med
riksnormens införande det vill säga att lägsta nivån skall vara lika i hela landet.
Sveriges Kommuner och Landsting understryker även att om varje kommun skall
beräkna behovsposterna så ökar den sammantagna offentliga administrationen.
Vid kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting 20 februari 2012 framkommer
att man väntar men ännu inte fått något svar från regeringen.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Socialstyrelsen har i ett förtydligande hänvisat till att kommunerna skulle kunna
vägledas av konsumentverkets proportionella fördelning av behovsposterna som
gavs ut i slutet av januari. Konsumentverkets nivå är högre än riksnormen och
fördelningen i åldergrupperna helt olika varför det kan bli helt missvisade.
Ett flertal olika förslag på fördelning finns hos kommunerna i vårt närområde. GR
och Göteborgs kommun har gjort ett förslag. Flera kommuner ifrågasätter den
fördelningen då den inte är logisk utifrån att kostnaden för ex mat för olika
åldersgrupper ger ökningar på mellan 3-17 %. Matkostnaderna har enligt
konsumentprisindex ökat ca 3 %.
Syftet med den förhöjda normen för barnfamiljer var en standardhöjning med
inriktning att dessa familjer har möjlighet till bland annat fritidsaktiviteter.
______________
Utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bibehålla nuvarande modell och proportionell fördelning av behovsposterna i
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
att uppräkning av behovsposten mat sker med 3 - 3,2 % för 2012, beroende på
ålderkategori, vilket innebär att övriga poster ökas likvärdigt i respektive kategori för
att nå total ökning enligt riksnormen.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bibehålla nuvarande modell och proportionell fördelning av behovsposterna i
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
att från 2012-03-14, uppräkning av behovsposten mat sker med 3 - 3,2 % för 2012,
beroende på ålderkategori, vilket innebär att övriga poster ökas likvärdigt i respektive
kategori för att nå total ökning enligt riksnormen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:755
§ 83
Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och västra
Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning
1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och
sjukvårdslagen, HSL, som innebär utökade skyldigheter för samverkan mellan
region/landsting och kommun.
Lagändringar anger en skyldighet:
Att ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning
Att upprätta en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde
skall få sina behov tillgodosedda.
Under 2010 gav samrådsorganet kanslierna hos VästKom och VG-regionen i
uppdrag att ta fram en överenskommelse inom psykiatrin utifrån den nya
lagstiftningen. Vid överläggningar med VG-regionens politiska ledning den 26 april
2011 föreslogs att parterna skulle skicka utredningen på remiss till respektive
huvudmän. För VästKoms del innebar detta att förslaget skickades på remiss till
ansvarig nämnd för vård och omsorg. Remissvaren skulle vara VästKom tillhanda
senast 30 september 2011.
Flertalet av kommunerna svarade på remissen och de inkomna synpunkterna har
arbetats in i överenskommelsen.
Kommunstyrelsen i Orust kommun beslutade 2011-09-14 § 209 att ställa sig bakom
yttrande avseende överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Efter överläggningar med Västra Götalandsregionen beslutade VästKoms styrelsen 6
december 2011 att rekommendera de 49 kommunerna i länet att godkänna
överenskommelsen för egen del.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 2012-02-09 bör ett godkännande fattas
under våren 2012 och överenskommelsen blir då gällande för kommunens del.
______________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse daterat 3 november 2011 om
samverkan inom psykiatri mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.
_____________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2012:328
§ 84
För kännedom till Kommunstyrelsen - Skrivelser om begäran om förlängd
svarstid i Socialstyrelsens tillståndsärenden i Verksamheten för omsorg
VOS/2011:2
Begäran om yttrande och handlingar - Dnr 9.2-42250/2011
Socialstyrelsen inkom 20 januari 2012 med begäran om yttrande angående ett
klagomål i enskilt ärende.
Verksamheten för omsorg har begärt anstånd om svarstid med anledning dels av den
politiska gången i kommunen dels att verksamheten inte har möjligheter att ta fram
de omfattande handlingar som Socialstyrelsen efterfrågar samt sammanställa svar på
de frågor som ställs på den korta tid som ges.
KS 2011:161
Redovisning av vidtagna åtgärder på daglig verksamhet enligt
Socialstyrelsens beslut - Dnr 9.2-35126/2010
Socialstyrelsen inkom 16 januari 2012 med beslut gällande klagomål angående
misshandel på daglig verksamhet inom handikappomsorgen.
Verksamheten för omsorg har begärt anstånd om svarstid med anledning dels av den
politiska gången i kommunen dels att verksamheten inte har möjligheter att ta fram
de omfattande handlingar som Socialstyrelsen efterfrågar samt tid att sammanställa
svar på de frågor som ställs på den tid som ges.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att anmäla för kännedom till Kommunstyrelsen verksamhetens skrivelser till
Socialstyrelsen.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Terra et Mare
Valpärm
Troman
Personalenheten
Den nominerade
KS/2012:297
§ 85
Nominering av ledamot till Terra et Mares LAG-grupp för tiden 2012-2014
Följande föreslås
Kristina Svensson, Ottestala
Veronica Almroth, Lunden
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Kristina Svensson som ledamot.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:280
§ 86
Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2011 Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda bildades 16 oktober 2008 i
enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
(2003:1210). Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra
Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda.
I ärendet finns årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2011, daterad
2011-02-13.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kanslichef
KS/2012:742
§ 87
Yttrande över utkast till trafikförsörjningsprogram
Orust kommun har möjlighet att yttra sig som enskild kommun över rubricerat
program. Remisstiden är emellertid kort.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera beslutet om yttrande över programmet till arbetsutskottet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:373
§ 88
Information från ordföranden och övriga ledamöter
•

Ett antal kommuner i Fyrbodal har erbjudits att delta i projektet
”Omställningskontoret+” som med statliga och regionala medel ska stödja
omställningarna efter den nedlagda biltillverkningen. Det finns möjligheter
för Orust att ingå i denna satsning.

•

En propå från ansvariga för idéfestivalen Hållbara Bohuslän har inkommit
med förfrågan om Orust kommun är beredd att medverka med
representanter. Ordföranden har svarat positivt.

•

Regionen har efterfrågat en ställplats för ”tandläkarbuss” i Svanesund. Från
kommunens sida har man uppmanat regionen att komma in med en
framställning.

•

Åtgärder för att se över växtlighet längs vägkanterna för att förhindra
viltolyckor har påbörjats. Kontakter med Trafikverket ska tas.

•

LAG-gruppen i Terra et Mare efterlyser nu fler projekt inom kategorin
integrationsprojekt. Man vill att kommunen hjälper till att propagera lokalt
för att fler projekt ska initieras.

•

Arbetsmiljöundersökning har genomförts på Bagarvägens förskola där man
haft problem med vattenskador. En avdelning är stängd. Åtgärder är på gång.

Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 89
Anmälan av inkomna skrivelser
Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011
23 januari 2012
Folkhälsorådet Orust
(KS/2012:115)
Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011
- Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott
December 2011
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Livsmedelsverket
(KS/2012:182)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 90
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2012-02-29,
KSUL 2012-02-27, KSUO 2012-02-28,
KSUS 2012-02-22

KS/2012:4 002

Administration
Yttrande över ansökan om kameraövervakning på
vägfärjan Svanesundsleden (KS/2012:265)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2012-02-06

KS/2012:6 002

Personalärenden
Enligt löpnr 227 - 285

KS/2012:7 023

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2012-02-23

KS/2012:5 002

Skollagen
Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen
för Myckleby kyrkliga syförening (KS/2011:697)
Medgivande att få göra sin föreskoleklass och skolgång
Vid Varekils skola istället för Ängås skola (KS/2012:76)
Medgivande att få göra sin skolgång vid Henåns skola
istället för Ellös skola (KS/2012:170)
Medgivande att få göra sin skolgång vid Henåns skola
istället för Ellös skola (KS/2012:171)
Medgivande att få göra sin skolgång vid Henåns skola
istället för Ellös skola (KS/2012:172)
Medgivande att få göra sin skolgång vid Ängås skola
istället för Varekils skola (KS/2012:217)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:284
§ 91
Anmälan av verksamheten för omsorgs delegeringsbeslut av personärenden sekretess - fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
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 1/2012.
Individ- och familjeomsorgen - Ordförandebeslut 2012-02-08 om omedelbart
omhändertagande enligt 13 § LVM.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 1/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 1/2012.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

