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Övriga deltagare
Susanne Gustavsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling
Anders Asklund, t.f. verksamhetschef omsorg 8:15-12:00 § 92-118, 14:25-14:50 § 126-130
Anna-Malin Lundhamn, skolskjutshandläggare 8:15-9:05 § 92-95
Magnus Edenmyr, säkerhetssamordnare 8:15-9:05 § 92-95
Eva Tjörnebro-Falkenqvist, kollektivtrafikhandläggare 8:15-9:05 § 92-95
Karin Magnusson, verksamhetschef 9:05-9:25 § 96
Agneta Lindwall, ekonomichef 9:50-10:40 § 97-100
Alice Österman, ekonom 9:50-10:40 § 97-100
Kristian Larsson, stabschef 10:40-10:50 § 101
Sven Pettersson, näringslivsutvecklare 10:40-10:50 § 101
Rickard Karlsson, planarkitekt 11:40-12:00 § 119
Arne Hultgren, miljö- och byggchef 13:00-13:20 § 119
__________
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KS/2011:327
§ 92
Information gällande upphandling av linjetrafik
Utvecklingssekreteraren vid Verksamheten för lärande redogör för arbetet med
upphandling av linjetrafik.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2011:2004
§ 93
Information om beslut om förändring av elevupptagningsområden
Verksamhetschefen för lärande informerar om upprättat förslag till förändring av
kommunens elevupptagningsområden. De nya upptagningsområdena grundar sig på:
• att den övergångsregel som gällt elever boende i Myckleby församling de senaste
läsåren, permanentas och därmed gäller enligt närmaste skola principen
• att nuvarande gränsen mellan Tvet och Ellös tas bort, vilket innebär att Tvets
upptagningsområde tillhör Ellös skola
• att Kungsviken istället tillhör upptagningsområdet för Henåns skola istället för
Ellös skola
Förslaget grundar sig dels på tidigare beslut om övergångsregel men även närmaste
skola principen, och innebär stor flexibilitet vid val av annan skola i samband med
den upphandlingen av skollinjer.
Utskottet för lärande beslutade 2012-02-27 § 17 att den övergångsregel som gällt
elever boende i Myckleby församling de senaste läsåren, permanentas och därmed
gäller enligt närmaste skola principen, att nuvarande gränsen mellan Tvet och Ellös
tas bort, vilket innebär att Tvets upptagningsområde tillhör Ellös skola, samt att
Kungsviken istället tillhör upptagningsområdet för Henåns skola istället för Ellös
skola.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp:
Verksamheten för lärande
KS/2012:267
§ 94
Fastställande av skolskjutszoner
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-18 att ersätta kilometerregel som
grund för skolskjutsberättigande med en zon för skolskjuts utanför vilken alla elever
är skolskjutsberättigade i ett led att höja trafiksäkerheten för eleverna i Orust
kommun.
Barn- och utbildningsnämndens ställningstagande grundade sig på bland annat på
hur infrastrukturen i Orust kommun är utformad. Med gällande kilometerregel
förväntas elever i grundskolans yngre år gå till skolan längs väg med hastighetsbegränsning 70-90 km, som saknar särskilt avgränsad del för gång- och cykeltrafikanter.
Verksamheten för lärande har gjort bedömningen att zonen lämpligast införs i
samband med trafikstart av nytt avtal för skolskjuts i linjetrafiken i augusti 2012.
Syftet är att höja trafiksäkerheten för elever i förskoleklass, grundskola och särskola i
Orust kommun.
I Orust kommun finns ca 1.300 elever i kommunal förskoleklass, grundskola och
särskola och cirka 150 elever i fristående grundskola. Av dessa är cirka 850 elever
skolskjutsberättigade enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser.
Skolskjutsbestämmelserna är tillämpningsregler för Skollagen som reglerar
kommunens skyldighet att ta hänsyn till färdvägens längd, funktionshinder,
trafikförhållanden och andra särskilda skäl vid bedömning av rätt till skolskjuts.
Kommunens möjlighet att erbjuda skolskjuts till elever som väljer annan skola än den
kommunen hänvisar till, har utökats i de fall det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen.
I de flesta kommuner i Sverige tillämpas Skollagens skrivning ”färdvägens längd”
med en kilometerregel. Den reglerar vilket avstånd eleven ska ha till skolan för att
vara skolskjutsberättigad beroende på vilken årskurs eleven tillhör. Tillämpningen
sker såvida vårdnadshavare inte åberopar trafikförhållanden, funktionshinder eller
andra särskilda skäl, vilket medför att kommunen är skyldig att genomföra en
individuell bedömning.
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Enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser är elever i kommunal grundskola
skolskjutsberättigande enligt följande:
• År F-3 minst 2 km
• År 4-6 minst 3 km
• År 7-9 minst 4 km
Elever med mindre än 2 km till skolan är ej skolskjutsberättigade oavsett ålder.
Behovet av trafiksäkerhetsbedömningar minskar och möjligheterna att säkerställa en
likvärdig behandling av eleverna ökar, om kommunen tar ett helhetsgrepp om frågan
och trafiksäkerhetsbedömer närområdet runt alla kommunala grundskolor genom att
skapa zoner.
Verksamhetschef Susanne Gustafsson informerar om upprättat förslag till nya
skolskjutsregler, som innebär att nuvarande kilometerregel ersätts med föreslagen
zonindelning. Ställningstagandet grundar sig bland annat på hur infrastrukturen i
Orust kommun är utformad. Med gällande kilometerregel förväntas elever i
grundskolans yngre år gå till skolan längs väg med hastighetsbegränsning 70-90 km,
som saknar särskilt avgränsad del för gång- och cykeltrafikanter.
Att ersätta kilometerregel med zon för skolskjuts kräver att bedömningen av
trafiksäkerhet sker enligt väl underbyggda kriterier, samtidigt som hänsyn måste tas
till lokala förhållanden och infrastruktur, och även krav likvärdighet enligt
Kommunallagen.
Upprättandet av förslaget om zonindelning har gjorts i enlighet med Skollagen.
Elever som idag har mindre än 2 km till skolan är enligt Orust kommuns
skolskjutsbestämmelser inte skolskjutsberättigade. Zonerna skapas därför med
utgångsläge i 2 km mellan bostadshus och den kommunala grundskolan i respektive
kommunal skolas upptagningsområde. Med hänsyn till trafikförhållanden flyttas
gränsen sedan antingen närmare eller längre från skolan. Detta innebär att tätortens
utbredning runt skolan blir styrande för zonens utformning. Hänsyn har även tagits
till hastighetsbegränsning och särskild avsedd gångbana eller möjlighet att gå på del
av väg som är skyddad från passerande fordon
Zonerna fungerar även som grund för bedömning av rätt till skolskjuts för elever
som valt annan kommunal skola eller en fristående skola. Enligt Skolverkets tolkning
av skollagen ska elev som i grunden skulle ha varit skolskjutsberättigad om den valt
den kommunala skola kommunen hänvisar, även få skolskjuts till annan kommunal
eller fristående skola inom kommunen - under förutsättning att det inte förorsakar
kommunen organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Eleverna bör beviljas
busskort under förutsättning att linjeförbindelse finns mellan elevens
folkbokföringsadress och skola.
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Kristina Svensson (mp) föreslår att det konstaterade behovet av en översyn av
trafikmiljön vid skolorna ingår i utskottet för lärandes beslut som en information och
återkoppling till utskottet för lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att det konstaterade behovet av en översyn av trafikmiljön vid skolorna ingår i
utskottet för lärandes beslut som en information och återkoppling till utskottet för
lärande.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa skolskjutszonerna med giltighet från och med läsåret 2012/2013 enligt
förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för lärande
Kollektivtrafikhandläggaren
KS/2011:1104
§ 95
Busskort för skolskjutsberättigade elever
För närvarande pågår upphandling av så kallade ”skollinjer” som kommer att ingå i
det ordinarie linjetrafiknätet och vara öppen för alla resenärer. Från augusti 2012
kommer all skolskjuts med buss i Orust kommun att kräva att elever resande till
förskoleklass, grundskola och särskola har ett busskort.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-18 § 123, 108 att för Orust
kommun göra förfrågan till Västtrafik om att upphandla och trafikplanera linjetrafik,
s.k. skollinjer.
Västtrafik tog efter dialog med Västra Götalandsregionen ställning till Orust
kommuns förfrågan och accepterade att ta över ansvaret för upphandling och
trafikplanering av skolskjutstrafiken. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
därefter 2010-12-20 § 147, 123, 108 att uppdra åt Västtrafik att upphandla,
trafikplanera och utföra skolskjutstrafiken i Orust kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-16 § 51 att - under förutsättning av
kommunfullmäktiges medelsanvisning – godkänna uppdraget till Västtrafik att
upphandla, trafikplanera och utföra skolskjutstrafiken med direktiv till utskottet för
lärande att i sammanhanget även göra en översyn av skolstartstider. Utskottet för
lärande fastställde i beslutet 2011-03-21 § 19 starttider för skolorna.
Frågan som uppkommer är vilka elever kommunen ska bekosta busskort för.
Det finns ca 1400 elever i kommunal förskoleklass, grundskola och särskola i Orust
kommun. Av dessa elever är ca 850 elever skolskjutsberättigade enligt Orust
kommuns skolskjutsbestämmelser.
Skolskjutsbestämmelserna är tillämpningsregler för Skollagen 10 kap. Grundskolan §
32 och § 40, samt Skollagen 11 kap. Grundsärskolan § 31 och § 39 som reglerar
kommunens skyldighet att vid skolskjuts ta hänsyn till färdvägens längd,
funktionshinder, trafikförhållanden och andra särskilda skäl vid bedömning av rätt till
skolskjuts. Kommunens möjlighet att erbjuda skjuts till elever som väljer annan skola
än den kommunen hänvisar till har utökats i de fall det ska ske utan organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
I de flesta kommuner i Sverige tillämpas Skollagens lagtext ”färdvägens längd” med
en kilometerregel. Den reglerar vilket avstånd eleven ska ha till skolan för att vara
skolskjutsberättigad utifrån vilken årskurs eleven tillhör. Tillämpningen sker såvida
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vårdnadshavare inte åberopar trafikförhållanden eller andra särskilda skäl, vilket
medför att kommunen är skyldig att genomföra en individuell bedömning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-18 § 124, 109 att ersätta
kilometerregeln med en zon utanför vilken alla elever är skolskjutsberättigade i ett led
att höja trafiksäkerheten för elever i Orust kommun. Verksamheten för lärande har
gjort bedömningen att zonen lämpligast införs i samband med att det nya
trafikavtalet träder i kraft i augusti 2012.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-08 § 40 att återremittera ärendet för ett
ytterligare underlag med hänsyn till konsekvenser av beslutet (ekonomi och
servicenivå) samt att koppla ärendet till kommande ärende om zonindelning för
skolskjutsar.
__________
På utskottet för lärandes sammanträde redogör verksamheten för lärande för
konsekvenser och kopplingen till det av utskottet 2012-02-27 § 17 fattade beslutet
om zonindelning av skolskjutsområde.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda busskort till skolskjutsberättigade elever som bor utanför den beslutade
zonen till anvisad skola.
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta
att erbjuda busskort till skolskjutsberättigade elever som bor utanför den beslutade
zonen till anvisad skola, och
att klargöra att de skolskjutsberättigade eleverna, liksom andra, kan välja annan skola
med bibehållen rätt till busskort, samt
att konstatera att den beräknade kostnader för åtgärden kommer att bli 2,5 mkr.
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2011:1986
§ 96
Motion om kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen
Leif Apelgren, Kristdemokraterna och Ingrid Cassel, Moderata samlingspartiet
föreslår i motion inkommen 2011-12-07 Kommunfullmäktige besluta att utse en
tvärpolitisk grupp på fyra personer med uppgift att bevaka värdegarantins efterlevnad
i kommunen.
I Utskottet för omsorgs svar till Kommunstyrelsen 2012-01-24 § 2 så är enligt
Verksamheten för omsorgs skrivelse 16 januari 2012 behovet av kvalitetsuppföljning
inom äldreomsorgen tillgodosett då Utskottet motsvarar den tvärpolitiska grupp,
som motionärerna föreslår och att Utskottet anser därmed motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-08 § 36 att återremittera ärendet med hänsyn
taget till de nya riktlinjer från socialstyrelsen som trätt i kraft från 1 januari 2012.
Verksamhetschefen för omsorg föreslår, enligt verksamhetens skrivelse 14 mars
2012, Utskottet för omsorg med anledning av att ärendet har återremitterats, att
verksamhetschefen för äldreomsorgen muntligen redogör för värdegarantin och hur
kvalitetsarbetet i Orust kommun följs upp utifrån Socialstyrelsens vägledning.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att enligt verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 16 januari 2012 så är behovet
av kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen tillgodosett då utskottet motsvarar den
tvärpolitiska grupp som motionären föreslår samt
att anse därmed motionen besvarad.
______________
Johan Stein med instämmande av Lotta Husberg förslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till utskottet för omsorg att följa kvalitetsuppföljningsarbetet i
verksamheten.
Kommunstyrelsen bifaller Johan Steins förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2012:1305
§ 97
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2011 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Föreligger Stiftelsen Orustbostäders upprättade för slag till årsredovisning för år
2011.
__________
Claes Nordevik anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2011.
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2012:433
§ 98
Antagande av lokal handlingsplan för vård i livets slut i Orust kommun
Sociala omsorgsnämnden gav förvaltningen i oktober 2006 § 150 i uppdrag att skapa
ett hospice på nämndens korttidsboende Ängsviken.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2008-12-16 § 152 att anta Handlingsplan för
palliativ vård i Fyrbodal 2008-2010 att en anpassning efter lokala behov och
förutsättningar kommer att ske i samråd med Carema Närsjukvård gällande
handlingsplanen och handläggningsordning och att nämnden får en uppföljning om
mål och planer m.m. Detta skulle ske under 2011 men så har inte skett.
Vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska fick i uppdrag under hösten 2011 att
verkställa beslutet om upprättande av lokal riktlinje. I det arbetet diskuterades även
frågan om att skapa hospicevård på korttidsboendet Ängsviken. Hospicevård är att
erbjuda kvalificerad vård i hemlik miljö.
Hemsjukvårdsinsatser inom palliativ vård till kommuninvånarna i Orust kommun är
av mycket god kvalitet. Samverkan med sociala omsorgshandläggare, enhetschefer
och vård och omsorgspersonal fungerar också utmärkt.
Enligt verksamhetens skrivelse 6 mars 2012 har verksamheten utifrån handlingsplan
för palliativ vård i Fyrbodal 2008-2010 tagit fram ett förslag på lokala riktlinjer för
Vård i livets slutskede i Orust kommun .
Det har inte ingått någon summa pengar i uppdraget Det går inte att bedriva vård i
livets slut utan avsatta medel. Syftet med de lokala riktlinjerna att bedriva vård i livets
slut är att ha hög personal kontinuitet, ökad helhetssyn och livskvalitet för patienten.
Det innebär även att kontaktpersonerna skall ha avsatt tid för sitt uppdrag.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
att anta lokal handlingsplan för vård i livets slut i Orust kommun i enlighet med
Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 6 mars 2012.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för en konsekvensanalys av kostnaderna.
__________
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KS/2012:1321
§ 99
Kommunens årsredovisning för år 2011
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år
2011.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för år 2011.
__________
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KS/2012:1284
§ 100
Prognos 1 för kommunen verksamheter
Som underlag för prognos 1 finns dokument daterat 2012-03-28.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna prognosen.
__________
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Exp:
IT-chef
Näringslivsutvecklare
Stabschef
KS/2012:848
§ 101
Framtagande av IT-infrastrukturplan
IT-chefen redogör för arbetet med kommunens IT-infrastrukturplan.
__________
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-28 § 29
att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen 2012-04-11 återkomma med
beslutsunderlag för utbyggnad av fibernät inom ramen för IT-infrastrukturplan för
Orust, varvid olika möjligheter till finansiering skall finnas med.
__________
Föreligger underlag till IT-infrastrukturplan definierad som version 0.9, upprättad av
kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet.
Ingrid Cassel - med instämmande av Bengt Johansson – föreslår kommunstyrelsen
besluta
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
•
•
•
•

Beställa och genomföra en kartläggning av By-net, som visar hur
fiberutbyggnaden kan se ut för Orust
Efter karläggningen, slutföra infrastrukturplanen som inkluderar finansiering
av utbyggnaden.
Bilda lokal arbetsgrupp som får ansvar för informationsmöten m.m.
Starta med att arrangera ett stormöte inför fiberföreningsbildande med
deltagande av VGR, Lst, Telia, Bynet, LRF, fiberförening från annan
kommun och representanter från kommunen. Stormötet bör arrangeras inom
en månad efter att kartläggningen är genomförd, samt

att till ändamålet anvisa 30 000 kronor genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
anslag till förfogande.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
__________
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KS/2012:153
§ 102
Godkännande av investering avseende digitalt larmhanteringssystem
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har på regeringens uppdrag
beslutat att stänga det analoga kommunikationsnätet 2012-12-31. Detta innebär att all
utalarmering och radiokommunikation från och med 2013-01-01 kommer att ske
digitalt.
Orust kommun är sedan 2011-09-01 som fjärde kommun i regionen digitalt
uppkopplat mot SOS Alarm genom RAKEL parallellt med det analoga systemet.
För att säkerställa att systemet är i full drift vid årsskiftet krävs att installation och
uppstart genomförs under andra halvåret 2012.
Kostnaden för investeringen av det digitala larmhanteringssystemet är enligt bilaga
594 000 kronor med en beräknad avskrivningstid på 20 år. Orust kommun hade 2011
en beräknad kostnad avseende larm och larmhantering på 380 160 kronor vilket
genom ett gemensamt effektivt utnyttjande av det digitala larmhanteringssystemet
skulle kunna reduceras med 50 % årligen.
Syftet med investeringen är i första hand att genom ett digitalt utalarmeringssystem
anslutet till SOS Alarm uppfylla kravet på säker utalarmering enligt Lag (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor 6 kap 10 §.
I andra hand syftar investeringen till att samordna så många kommunala
larmfunktioner som möjligt i ett larmhanteringssystem för att därigenom minimera
antalet kostsamma avtal mellan kommunen och i första hand SOS Alarm.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den föreslagna investeringen, 594 000 kronor, genom upptagande av
långfristigt lån, samt
att ge Säkerhetskoordinatorn i uppdrag att driva införandet av ett gemensamt
larmhanteringssystem och ett utvidgat användande av RAKEL inom kommunens
verksamheter.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:330
§ 103
Planbesked för bostäder på fastigheten Röra-Äng 1:97
Begäran om planläggning för att skapa byggrätter för bostäder på fastigheten RöraÄng 1:97 har inkommit till verksamheten för samhällsutveckling den 29 februari
2012.
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 5 § skall det av planbeskedet framgå om
kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen inte avser att inleda en
planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange motiv till ställningstagandet.
Det aktuella området är i kommunens översiktsplan utpekat som värdefullt
naturområde som bör bevaras.
Det aktuella området omfattas även av strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken
7 kap 13 §, som bl.a. innebär förbud mot att uppföra ny bebyggelse såvida inte något
av de i strandskyddslagen angivna dispensskälen är tillämpbara. Även i samband med
detaljplaneläggning måste något av dispensskälen föreligga för att strandskyddet
inom detaljplanen ska kunna upphävas.
Enligt miljöbalken 7 kap § 18 c kan dispensskäl vara att området:
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Området har i samband med att översiktsplanen upprättades bedömts ha höga
naturvärden och vara en miljö viktig att bevara. Förutsättningarna bedöms vara
oförändrade sedan översiktsplanen upprättades och området bedöms därmed inte
redan vara ianspråktaget på ett sådant sätt att det idag saknar betydelse för
strandskyddets syften. Övriga dispensskäl bedöms inte heller vara tillämpbara för den
aktuella ansökan.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Claes Nordevik yrkar på avslag på planbesked.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ej avse medverka till planläggning för begärda åtgärder på fastigheten Röra-Äng
1:97, samt
att som skäl ange ovan gjorda bedömningar.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ej avse medverka till planläggning för begärda åtgärder på fastigheten Röra-Äng
1:97, samt
att som skäl ange: Det aktuella området omfattas även av strandskyddsbestämmelser
enligt miljöbalken 7 kap 13 §, som bl.a. innebär förbud mot att uppföra ny
bebyggelse såvida inte något av de i strandskyddslagen angivna dispensskälen är
tillämpbara. Även i samband med detaljplaneläggning måste något av dispensskälen
föreligga för att strandskyddet inom detaljplanen ska kunna upphävas.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:305
§ 104
Upprättande av fördjupad översiktsplan för Slussen
I kommunens översiktplan 2009 ges en fördjupad redovisning av bevarande och
utveckling för samhällsområdena inom kustzonen. Slussen, med karaktär av
samhällsområde, ges inte en sådan fördjupad redovisning. Istället konstaterar
översiktsplanen att någon ytterligare bebyggelse i Slussen inte bör medges innan vafrågan är löst.
Kommunen har beslutat att dra en vattenledning i havet mellan Orust (Slussen) och
Uddevalla (Åh) som en del i ett robustare delregionalt system för vattenförsörjning.
Mellan Slussen och Henån samförläggs vattenledningen med en spillvattenledning
för att kunna va-sanera och skapa utbyggnadsmöjligheter – från Lövåsområdet via
Ström till Slussen. En anslutningspunkt för kommunalt va, centralt placerad i
Slussen, bedöms vara i funktion under sommaren 2013.
I skrivelse 2012-03-21 från verksamheten för samhällsutveckling föreslås att en
fördjupad översiktsplan för Slussen upprättas.
Kostnaden för planen består av tre delar: offererad kostnad för plankonsult (160 000
kronor), kommunens eget arbete (ca 150 timmar) samt eventuellt tillkommande
utredningar såsom enkla varianter av väg- och va-utredning, naturinventering etc.
(totalt ca 50-100 000 kronor).
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen kan påbörjas omedelbart efter beslut i
kommunfullmäktige, i maj 2012. Plansamråd beräknas kunna hållas i december 2012
och utställning under april 2013. Planen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige
sommaren 2013, i samband med att anslutningspunkten för kommunalt va finns
framme i Slussen.
Bo Andersson yrkar bifall till upprättande av fördjupad översiktsplan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upprätta en fördjupad översiktsplan över Slussen, samt
att kostnaderna för framtagande av den fördjupade översiktsplanen, 260 000 kronor,
finansieras inom ramen för va-verksamheten.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2008:1080
§ 105
Servitut för brygga Käringön 1:1 till förmån för Käringön 1:267
Stephans Käring Hotel har under ett flertal år försökt få servitut för brygga och
sjöbod invid sin verksamhet på Käringön.
Efter syn på plats konstaterades att granne till Stephans Käring Hotel hade brygga
längs med berget. Det konstaterades att det inte finns något hinder på grund av
platsbrist för att upprätta servitut för en smal brygga i direkt anslutning till befintlig
brygga. Platsbrist har konstaterats vid tidigare ansökningar då granne rakt över
sundet hade brygga i rät vinkel ut från strandlinjen men att bryggan nu är ombyggd.
Bryggan är ca en meter bred och ca fem meter lång. Det går inte att ge servitut för
sjöbod då området är ”trångt”. Grannar har hörts utan erinran under villkor att det
inte blir någon sjöbod i anslutning till platsen.
Claes Nordevik yrkar bifall till ansökan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att göra avsteg från sitt beslut 203-05-22 § 37, andra att-satsen om fastställelse av
avgift för sjöbodsservitut på Käringön, samt
att medge servitut för brygga på fastigheten Käringön 1:1 till förmån för fastigheten
Käringön 1:267 till en kostnad om 30 000 kronor, med anledning av att ansökan
omfattar enbart brygga inte sjöbod, och underförutsättning att alla nödvändiga
tillstånd kan ges.
_________
Kerstin Gadde och Claes Nordevik yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:817
§ 106
Avstyckning samt försäljning av två tomter på fastigheten Svanesund 3:285
Fastigheten Svanesund 3:285 ingår i detaljplan för del av Svanesunds tätort
Änghagen Norra delen. Fastigheten har varit till salu sedan 2003 då det beslutades att
sälja den för 1 400 kr enligt beslut i kommunfullmäktige 2003-12-18 § 90.
Det finns ett generellt stort intresse för tomter i Svanesund. Nyligen inkom förfrågan
om att få köpa del av fastigheten Svanesund 3:285 för byggnation av en
enfamiljsvilla. Vid en avstyckning kan resterande tomt bebyggas med exempelvis
radhus.
Vid besiktning på plats konstaterades att tomten har en smal utbredning samt
vägbank mot väster, vilket gör att den del som kan bebyggas med radhus kan anses
vara svårbebyggd.
Claes Nordevik yrkar bifall till avstyckning och försäljning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2003-12-18 § 90, gällande tomt 4, och
att sälja del av fastigheten Svanesund 3:285 för 700 tkr för byggnation av
enfamiljsvilla, och
att sälja resterande tomt för 700 tkr för byggnation av exempelvis radhus, samt
att sälja tomterna via mäklare för ett lägstapris om 600 tkr om tomterna visar sig vara
svårsålda.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2012:864
§ 107
Investering för utbyte av ventilationTA18/FF18+TA3/FF2 på Strandgården
Förslag föreligger för investering
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

599 Fastigheter för vård- och omsorgsverksamhet
Utbyte av ventilation TA 18/FF18+TA3/FF2 på
Strandgården
1 400 tkr

Bo Andersson yrkar bifall till investeringen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 1 400 tkr att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 1 400 tkr att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:375
§ 108
Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Käringön 1:228 m.fl
Begäran om planändring för ändrat användningssätt under del av år, från enbart
verksamhet till att även innefatta fritidsändamål/fritidsboende under del av året på
fastigheten Käringön 1:228 m.fl. (område Öfyren) har tidigare behandlats.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 8 bl.a. att ej avse medverka till
planläggning för begärda åtgärder på fastigheten Käringön 1:228 m.fl. (område
Öfyren).
Ny ansökan, daterad 2012-02-29, från Ö-fyrens Hotell AB om planbesked för
ändring av detaljplan har inkommit. Ansökan innehåller förslag om tecknande av
avtal om överenskommelse om motprestationer från sökandens sida, om Orust
kommun går med på att medverka till planändring.
Syftet med planändringen är att kunna finansiera iordningställande av kök/kallskänk
samt bastubyggnad och som ett första led i (etapp 2) inreda och starta upp marin
verksamhet i foajén.
Detta kan inte göras om detaljplanen inte ändras till att vara för bostadsändamål. Vid
ett eventuellt medgivande om planbesked möjliggörs avyttring av byggnader och på
så sätt kan finansieringen genomföras.
Claes Nordevik yrkar avslag för planbesked.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att vidhålla tidigare beslut från 2012-02-23 § 8.
_________
Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:1647
§ 109
Motion om utredning om möjlig samordning av tillsyns- och
kontrollverksamhet
Michael Relfsson föreslår i en motion 2011-10-06 kommunfullmäktige besluta att
uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med miljö- och byggnadsnämnden utreda
möjligheterna till samordning av avgifter, kontroller och administration vid
kommunal tillsynsverksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-12-08, § 313 att avstyrka motionen
med hänsyn till kontrolluppdragens skilda specialisering, effektivitet och
taxekonstruktion.
Utskottet för samhällsutveckling har i beslut 2012-01-18 § 15 lagt förslag till
kommunstyrelsen, innebärande att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning
till skrivelse 2011-12-05 och miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande 2011-11-25
anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-08, § 32, att återremittera ärendet till miljö- och
byggnadsnämnden för att få ett mer fullödigt underlag vad gäller
samordningsmöjligheter inom miljötillsynen med beaktande av företagsstorlek och
säsongsvariationer.
Miljö- och byggnadsförvaltningen anför i skrivelse 2012-03-12 att man redan i
nuläget samordnar tillsynspersonalens insatser där så kan anses angeläget och möjligt
eller i vissa fall nödvändigt. Särskilt där det är möjligt att bedriva tillsynen utifrån ett
systemtillsynsbegrepp.
Hälsoskyddstillsynen kan i vissa fall kombineras med tillsyn av vattenförsörjningen
för visst slag av verksamhet. Detsamma gäller en enklare allmän samordning av
läkemedelstillsynen för receptfria läkemedel och livsmedelstillsynen.
Samordning av miljötillsynen med andra slag av verksamheter bedöms däremot inte
alls möjlig eftersom detta ställer krav på helt skilda slag av kompetenser. Till exempel
är det mindre bra att samordna miljötillsynen och livsmedelstillsynen eftersom detta
berör avsevärt specialiserade kompetenser utifrån skilda lagstiftningar/taxor med
separata handläggare och arbetsutförande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-03-22, § 65 att samordning av tillsyns/kontrollverksamheten i mindre omfattning redan i nuläget utförs där det så anses
motiverat och detta samtidigt kan ske effektivt och kvalitetssäkrat, och att avstyrka
en generell samordning av miljötillsynen som grundas enbart på företagsstorleken
respektive säsongsvariation då denna tillsyn ställer särskilda krav på kompetens/

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27

2012-04-11

lagstiftning för kontrollverksamheten, och att avstyrka en samordning av tillsyns-/
kontrollverksamheten på grund av uppdragets specialisering med skilda
taxekonstruktioner, samt att däremot nämnden bedömer det önskvärt med en
samordning och jämförelse av underlag för miljötaxan som redan pågår inom
SOLTAK-kommunerna i syfte att kvalitetssäkra och jämföra en beräkning av
kostnaderna för tillsynen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens yttranden 2011-12-08 § 313
och 2012-03-22 § 65 samt bedömningen från utskottet för samhällsutveckling 201201-18 § 15, anse motionen besvarad.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28

2012-04-11

Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
Kommunstyrelsens ordförande
KS/2007:785
§ 110
Motion om affären på Gullholmen/Hermanö
Rolf Karlsson, moderaterna föreslår i motion 2007-10-01 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med de företag,
föreningar och organisationer som engagerat sig i frågan och som har möjlighet
att finna en långsiktig lösning på affärsproblematiken på Gullholmen/ Hermanö,
och att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta nuvarande engagemang som
delägare i kommanditbolaget och istället verka för att finna en långsiktig
fastighetsförvaltningsmodell likt den modell som tidigare genomförts på Käringön
med lyckat resultat, samt att för detta ändamål anvisa nödvändiga ekonomiska
resurser.
Bakgrunden är livsmedelsaffärens lönsamhetsproblem vilket fått till följd att
öppettiderna under vinterhalvåret inskränkts till några timmar om dagen.
Affärslokalen ägs av ett kommanditbolag vari kommunen är delägare.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-24 § 51 att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-17 § 132 att säga upp samarbetsavtal och
bolagsavtal avseende Hermanö 2:148 KB mellan Orust kommun och Provianten
Livs AB Gunnar Eklund.
Då överenskommelse mellan parterna i kommanditbolaget, om ersättningsnivån till
Proviantens Livs inte kunde uppnås, hänsköts ärendet till tingsrätten för tillsättande
av likvidator. Likvidatorn tillsattes 2010-05-12 och likvidatorn avslutades
2011-05-18.
Sedan det senare datumet är Orust kommun därmed ensam ägare av
affärsfastigheten och tog också över föreliggande hyresavtal med
affärsinnehavaren Peter Lindh.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2012-02-08 § 37 om att godkänna ett nytecknat
hyresavtal med Peter Lindh som avser perioden 2012-01-01 till 2013-10-31.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att, i samråd med kommunstyrelsens
ordförande, utarbeta en plan för framtida livsmedelsförsörjning för
Gullholmen/Hermanö.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till nuvarande hyresavtal och kommunstyrelsens åtgärd i ärendet,
anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2012:1229
§ 111
Redovisning av motioner
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 29 att kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars
beredning ej kunnat slutföras.
Följande inkomna motioner har inte besvarats:
Inlämnad/
Diarienr

Ärende

2011-04-01/
2011:499

Motion – tydligare kommunala protokoll

2011-06-15/
2011:1014

Motion om is-klättervägg

2011-10-13/
2011:1646

Motion om följekort – förslag på arbetsredskap i
kommunens administration

2011-11-11/
2011:1786

Motion om tillgänglighet och öppenhet på
kommunens hemsida

2011-11-11/
2011:1787

Motion att sända kommunfull-mäktiges
sammanträden i webbradio och/eller webbtv

2012-02-07/
2012:194

Motion om inrättande av lekplatser i Orust
kommun

2012-03-14/
2012:535

Motion om att upprätta en plan för att bekämpa
barnfattigdomen

2012-03-22/
2012:1068

Motion om införande av kulturskola på Orust

Förkortningar:
KS (kommunstyrelsen)
KSUS (kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling)
KSUO (kommunstyrelsens utskott för omsorg)
KSUL (kommunstyrelsens utskott för lärande)

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:306
§ 112
Upprättande av cykelstrategi och cykelplan för Orust kommun samt medel
härför
I kommunens översiktsplan beskrivs behovet av nya separerade gång- och cykelvägar
som stort, både inom kommunens tätorter och på landsbygden. Översiktsplanen
redovisar även översiktligt vissa förslag till gång- och cykelvägar inom
samhällsområdena. Som en långsiktig vision nämns också att knyta samman samtliga
orter på Orust med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät och att länka detta
nät med förbindelser åt norr och söder längs med väg 160. En bifallen motion
(KS/2010:999, KF § 7) finns om att, i enlighet med översiktsplanens intentioner,
snarast anlägga ett sammanhållet nät av gång- och cykelbanor på Orust.
Som underlag finns en skrivelse från verksamheten för samhällsutveckling daterad
2012-03-07, med förslag om upprättande av cykelstrategi och cykelplan för Orust
kommun.
Det övergripande syftet med att ta fram en cykelstrategi- och cykelplan är för att
kunna utveckla cykelinfrastrukturen samt åstadkomma marknadsförings- och
påverkansinsatser. Detta bedöms väsentligt öka cyklingen, både arbets- och
skolcykling som fritidscykling och turism.
Syftet med en cykelstrategi för Orust är att utifrån en analys av nuläget definiera mål,
prioriteringsområden, åtgärdsområden och principer för utvecklingen av
cykeltrafiken i kommunen.
Syftet med en cykelplan är att analysera och dokumentera befintlig infrastruktur för
cykling, utbyggnadsbehov, prioriteringsordning samt att möjliggöra en finansiering av
utbyggnaden.
En konsult föreslås ge förslag på upplägg och arbetssätt, medverka i
förankringsprocesser samt att ta fram underlag och dokumentförslag, i nära
samarbete med kommunen.
Enligt offert uppskattas kostnaden till minst ca 234 000 kronor. Kommunens
arbetsinsats bedöms bli ca 300 timmar.
Initiativet öppnar upp goda möjligheter att i ett tidigt skede gå in och söka medel för
att (del)finansiera arbetet med cykelstrategin och cykelplanen genom t.ex. medverkan
i EU:s Interreg projekt. Vidare undersöks möjligheterna till extern (del)finansiering
av åtgärderna som planen förslår i form av bidrag, stöd och annat från EU,
Trafikverket, Energimyndigheten etc.

Orust kommun
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Förutom långsiktiga samhällsekonomiska och hälsomässiga vinster med ökad cykling
finns direkta besparingar för kommunen att göra i exempelvis minskat behov av
skolskjutsar.
Claes Nordevik yrkar på bifall.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upprätta en cykelstrategi och en cykelplan för Orust kommun, samt
att bevilja medel för projektet, 300 tkr, genom långfristiga lån.
_________
Bengt Johansson med instämmande av Sven Olsson, Lars-Åke Gustavsson och
Kerstin Gadde föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till verksamheten för samhällsutveckling att upprätta en
genomförandestrategi och en cykelplan för Orust kommun, samt
att bevilja medel för projektet , 300 tkr, genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2011:161
§ 113
Godkännande av redovisning av vidtagna åtgärder gällande tillsyn av daglig
verksamhet Eklunden i Svanesund till Socialstyrelsen - Dnr 9.2-35126/2010
Socialstyrelsen har i beslut 2012-01-16 begärt att redovisning av vidtagna åtgärder
gällande tillsynsärende på daglig verksamhet Eklunden i Svanesund. Enligt
Socialstyrelsens beslut ska Kommunstyrelsen vidta följande åtgärder enligt angivna
punkter.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 14 mars 2012 finns beskrivet hur
förändringsarbetet har skett inom daglig verksamhet hösten 2011, fysisk miljö i
lokalerna på Eklunden samt kommentarer och svar på dels Socialstyrelsens
iakttagelser dels dokumentation i verkställighet och Lex Sarah.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 14 mars 2012
gällande redovisning av vidtagna åtgärder på daglig verksamhet Eklunden i
Svanesund
att översända redovisningen av vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen
att paragrafen justeras omedelbart.
______________
Lotta Husberg yrkar bifall till utskottets förslag.
Johan Stein förslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 14 mars 2012
gällande redovisning av vidtagna åtgärder på daglig verksamhet Eklunden i
Svanesund, och
att översända redovisningen av vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen, samt
att uppdra till utskottet för omsorg att kontinuerligt följa arbetet med
förändringsarbetet.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2012-04-11

Kommunstyrelsen bifaller Johan Steins förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2012:2
§ 114
Förändrad korttidsverksamhet/planeringsteam inom Vård och Omsorg
I Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
regleras kommunens betalningsansvar för personer som är utskrivningsklara från
landstingets slutna hälso- och sjukvård.
Enligt avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna kallar sjukhuset
kommunen och primärvården till samordnad vårdplanering när läkaren på sjukhuset
bedömer att omsorgstagaren/patienten kan vara i behov av vård- och omsorg efter
sjukhusvistelsen. Kallelsen förutsätter att den enskilde omsorgstagaren/patienten
samtycker till kallelsen och att det finns ett planeringsunderlag som gör att
kommunen kan bedöma insatser efter sjukhusvistelsen. När den enskilde är
utskrivningsklar från sjukhuset skrivs denne ut från sjukhuset.
För att den enskilde omsorgstagaren skall få bästa förutsättningar för att rehabiliteras
efter en sjukhusvistelse krävs att samtliga professioner som behövs kring den
enskilde samverkar på ett optimalt sätt och att den enskilde vistas i en miljö som är
gynnsam för rehabiliteringen.
Utgångsläge är att den enskilde skall återgå till sin ordinarie bostad och få sina behov
av vård- och omsorg tillgodosedda där.
Den 1 januari 2011 tillkom två nya bestämmelser i socialtjänstlagen. Det gäller en
bestämmelse om nationell värdegrund (5 kap. 4 § SoL) och en bestämmelse som
tydliggör den äldre personens ökade möjligheter till inflytande vid genomförande av
insatser (5 kap. 5 § SoL).
Höörs kommun har utvecklat en modell för samordnad vårdplanering
(planeringsteam) med syfte att direkt efter sjukhusvistelse i hemmet kunna erbjuda
kvalificerade och omfattande insatser till kommuninvånare som behöver sådant stöd.
Flera kommuner i vårt närområde planerar eller har redan startat tvär professionella
team som utför vård- och omsorgsinsatser i enskilde omsorgstagarens hem efter
sjukhusvistelse enligt Höör kommuns modell. Detta i stället för att omsorgstagaren
kommer till kommunens korttidsboende.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 3 januari 2010 finns förslag om att införa ett
planeringsteam inom Vård och Omsorg för att möjliggöra hemgång direkt från
sjukhus för fler kommuninvånare samt att verksamheten dels arbetar fram förslag till
rambeslut för den insats som ska ges i planeringsteamet dels anpassar antalet
korttidsboendeplatser för att kunna finansiera det förändrade arbetssättet och
undersöka möjligheten att använd lediga korttidsboenderum till särskilt boende.
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______________
Utskottet för omsorg beslutar
att arbeta fram förslag till rambeslut för den insats som skall ges i planeringsteamet
att anpassa antalet korttidsboendeplatser för att kunna finansiera det förändrade
arbetssättet
att undersöka möjligheten att använda lediga korttidsboenderum till särskilt boende.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att införa ett planeringsteam, enligt skrivelse 17 januari 2012, inom Vård och
Omsorg i Verksamheten för omsorg för att möjliggöra hemgång direkt från sjukhus
för fler kommuninvånare.
______________
Lotta Husberg, Johan Stein och Hans Pernervik yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:1346
§ 115
Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig
risk för missförhållanden samt rutin för anmälningar till Socialstyrelsen enligt
Lex Sarah
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:5 gällande Lex
Sarah trädde i kraft 1 juli 2011. Genom en förändring i lagen som reglerar Lex Sarah
har bestämmelserna om Lex Sarah utvidgades till att omfatta hela socialtjänsten,
förutom i omsorgen om äldre personer och personer med funktionshinder till att
även gälla inom individ- och familjeomsorgen inklusive verksamhet inom
familjerättens område. Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som
skall bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) Lex
Verksamheten för omsorg har, enligt verksamhetens skrivelse 14 mars 2012, tagit
fram ett förslag om rutin för Lex Sarah i Orust kommun utifrån Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Förslaget omfattas bland annat av rapportering och
handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden samt
anmälningar till Socialstyrelsen.
Syftet med rutinen är att förebygga att fel och brister uppstår samt att säkerställa
hantering av brister och fel i verksamheten.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Rutin för Lex Sarah i Orust kommun enligt Verksamheten för omsorgs
skrivelse daterad 14 mars 2012.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:1433
§ 116
Plan för att lösa lokalsituationen på Ågårdens demensboende i Henån
Utskottet för omsorg beslutade 2011-08-30 § 83 att uppdra åt verksamhetschefen att
ta fram en plan för att lösa lokalsituationen på Ågårdens demensboende i Henån.
Fastigheten som numera ägs av Orust kommun har stora renoveringsbehov och
utifrån målgruppen behövs även anpassningar i fastigheten. Med det som bakgrund
är syftet att Ågårdens fastighet inte längre skall vara ett särskilt boende enligt 5 kap.
5§ socialtjänstlagen. På Ågårdens äldreboende bor 16 hyresgäster.
Verksamheten har tagit fram en plan att lösa lokalsituationen på Ågårdens
äldreboende enligt verksamhetens skrivelse 7 mars 2012.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lösa lokalsituationen på Ågårdens äldreboende enligt den plan som utgår från de
behov och önskemål som har framkommit för de boende enligt Verksamheten för
omsorgs skrivelse daterad 7 mars 2012.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2009:1348
§ 117
Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-13 § 4 att godkänna förslaget om ersättningen
som Sociala omsorgsnämnden beslutade 2009-12-15 § 167 om att ersätta särskilt
förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn med ett arvode
specificerat enligt beslutet.
På förekommen anledning bör beslutet ses över då kommunen inte kan fatta ett
beslut om arvode till endast särskilt förordnad vårdnadshavare för målgruppen
ensamkommande flyktingbarn då det strider mot 2 kap. 2 § Likställighetsprincipen i
kommunallagen. Kommunstyrelsens beslut föreslås, enligt verksamhetens skrivelse
14 mars 2012, omformuleras att ersättning med arvode bör omfatta alla särskilt
förordnad vårdnadshavare.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att formulera om tidigare fattat Kommunstyrelsebeslut 2010-01-13 § 4 att beslutet
om ersättning med arvode skall omfatta alla särskilt förordnad vårdnadshavare.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
VästKom
Utskottet för omsorg
Utskottet för lärande
KS/2012:282
§ 118
Yttrande över överenskommelse mellan kommunerna och regionen i Västra
Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt
psykisk/psykiatrisk och social problematik (Västbus) - Verksamheterna för
omsorg och lärande
Västkom översänder i remiss 2012-02-26 begäran om yttrande över rubricerade.
Barn och utbildningsnämnden (BUN) och Sociala omsorgsnämnden (SON) fattade
beslut 2005 om ett gemensamt yttrande angående gemensamma riktlinjer för
Västbus.
Även denna gång då ärendet handlar om revidering av riktlinjer för Västbus väljer de
två verksamheterna att avge ett gemensamt yttrande. Då remisstiden är kort kommer
utskottet för lärande samt utskottet för omsorg att få information om yttrandet i
efterhand.
Målgruppen för riktlinjerna är barn och unga vuxna till och med 20 år med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, som behöver professionell
kompetens från olika verksamheter. Inom målgruppen finns stor spridning vad gäller
problemtyngd och därmed behov av insatser. För barnet är det en rättighet att mötas
med resurser utifrån sina behov.
Västbus på Orust avviker möjligen en del från det uppgjorda. På Orust träffas med
regelbundenhet företrädare för skola, socialtjänst och Barn o ungdomspsykiatrin
BUP. Gruppen är blandad när det gäller beslutsfattare och handläggare. Där
diskuteras såväl som övergripande frågor som enskilda individers behov. I övrigt
gäller Västbus modellen med kallelser till nätverksmöten och individuella planer.
När det gäller organisationen i övrigt vad gäller avvikelsehantering och uppföljning
av riktlinjerna på en övergripande nivå finns inga andra synpunkter än att det är
rimligt att ha en nivå där avvikelser kan korrigeras. För Orust del har det inte varit
aktuellt under de år avtalet funnits men det man gärna skulle vilja diskutera är
kostnadsfördelning när det gäller enskilda placeringar. Detta finns dock inget
utrymme för inom avtalet vilket kan upplevas som en nackdel för kommunen då
placeringar alltid innebär höga kostnader.
Det nu aktuella reviderade förslaget om gemensamma riktlinjer innehåller till stora
delar samma saker som det tidigare. De stora förändringarna är mer redaktionella
samt att vissa delar förtydligas ytterligare. Ett exempel är att primärvårdens roll som
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förtydligas när det gäller basnivån. Det understryks också respektive huvudmans
ansvar för kompetensutveckling av den egna personalen.
Utöver dessa redaktionella förändringar har det tillkommit Västbus riktlinjer för
allsidig elevutredning-skolnivå som dels är en hänvisning till gällande skollagstiftning,
dels en beskrivning av ett ärendes gång som är ett förtydligande som kan vara bra.
Dessutom har det tillkommit en riktlinje för familjehemsplacerade barn och unga.
Dessa riktlinjer finns heller inget att säga något om förutom att det är bra att
förtydliga ansvaret för de olika huvudmännen. Möjligen skulle man på lokal nivå
kunna tillskapa en ”lathund” utifrån riktlinjerna.
Verksamheten för lärande och Verksamheten för omsorg har för övrigt inget att
tillägga.
Utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Västkoms och Västra Götalandsregionens förslag om reviderade
gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen om samverkan avseende barn
och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och socialproblematikriktlinjer,
Västbus riktlinjer för allsidig elevutredning - skolnivå samt Västbus riktlinjer för
familjehemsplacerade barn och unga.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Rabbalshede kraft
Länsstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2012:162
§ 119
Yttrande enligt miljöbalkens kap 16 § 4 om ansökan om tillstånd för vindpark
Kyrkeröd, Kyrkeröd 1:3 och Övre Hoga 2:4
Rabbalshede Kraft AB har den 23 december 2010 inkommit till Länsstyrelsen i
Västra Götaland med en frivillig ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för 2
stycken vindkraftverk vid Kyrkeröd i Orust kommun. Den 1 september 2011 inkom
Rabbalshede Kraft AB med komplettering av ansökan till Länsstyrelsen.
Kompletteringen avser bland annat en minskning från 3 stycken till 2 stycken verk
inom samma område.
Enligt 16 kap 4 § Miljöbalken ska kommunen avstyrka eller tillstyrka en
vindkraftsanläggning. Detta ska ske genom ett separat beslut. Ett sådant beslut får
inte förenas med villkor och förbehåll. Har kommunen synpunkter ska dessa
framföras i det yttrande som separat lämnas till Länsstyrelsen. Om kommunen har
synpunkter på projektet och kommunen anser att det inte räcker med att dessa
framförs till Länsstyrelsen genom ett yttrande, ska kommunen istället avstyrka.
Området i fråga omfattas av område utpekat som lämpligt för vindkraftverk i
översiktsplanen, området utgör även riksintresse för vindkraft.
Miljö- och byggnadsförvaltningen anför i skrivelse 2012-03-07 att man anser att
planerad verksamhet ligger i linje med kommunens översiktsplan och att
verksamheten kan anses godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Miljö- och
byggnadsförvaltningen föreslår därför Miljö- och byggnadsnämnden att föreslå
Kommunstyrelsen att tillstyrka anläggningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-03-22, § 68, att föreslå
Kommunstyrelsen att avstyrka tillstånd för vindkraftsetableringen med hänvisning till
förväntad negativ påverkan av människors hälsa vid val av denna plats; Miljöbalkens
2 kap 6 § ställer villkor för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett markeller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.
__________
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Kerstin Gadde föreslår kommunstyrelsen besluta
att avstyrka tillstånd för vindkraftsetableringen med hänvisning till förväntad negativ
påverkan av människors hälsa vid val av denna plats;
Miljöbalkens 2 kap 6 § ställer villkor för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk
ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.
Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes förslag.
__________
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Exp:
Personalchef
Personalföreningen Fritiden
KS/2012:278
§ 120
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2011 och 2012 - Personalföreningen
Fritiden
Orust kommunanställdas personalförening Fritiden ansöka liksom tidigare år om
verksamhetsbidrag för att bedriva sin verksamhet.
Personalföreningen är en aktiv förening med 1029 medlemmar. Föreningens arbete
är mycket uppskattat bland kommunens anställda och är en viktig trivsel- och
friskvårdsfaktor i kommunen.
Personalföreningen ansöker om 125 kr/medlem och år för 2011 och 2012 (totalt
257 000 kr)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Personalföreningen Fritiden verksamhetsbidrag för 2012 med motsvarande
75 kr/medlem och år (totalt 77 200 kr).
__________
Bengt Torstensson förslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Personalföreningen Fritiden verksamhetsbidrag för 2012 med motsvarande
125 kr/medlem och år (totalt 128 600 kr).
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
__________
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Exp:
Troman
Personalenheten
Den valde
Valpärm
Ekonomienheten
KS/2012:341
§ 121
Val till 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
• främja intern metodutveckling av ekonomiarbetet
• se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen
• lägga förslag på hur det fortsatta arbetet med ekonomistyrning ska ske –
blanda annat med hänsyn till metoden balanserad styrning
• 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.
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Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes förslag och beslutar därmed
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
• främja intern metodutveckling av ekonomiarbetet
• se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen
• lägga förslag på hur det fortsatta arbetet med ekonomistyrning ska ske –
blanda annat med hänsyn till metoden balanserad styrning
• 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

__________
Följande föreslås: Hans Stevander och Ulf Sjölinder.
Omröstning begärs och verkställs.
Efter förrättad valprocedur utfaller omröstningen:
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Hans Stevander
Ulf Sjölinder
Blanka/ogiltiga röstsedlar
Kommunstyrelsen beslutar
Ersättare:
__________

Hans Stevander, Tönsäng

9 röster
2 röster
2 stycken
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Exp:
Troman
Personalenheten
Den valde
Valpärm
Verksamheten för lärande
KS/2012:1325
§ 122
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i kommunstyrelsens utskott för lärande för
tiden 2012-2014 samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2012-2014
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha fyra utskott. Ett
arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen utser också ordförande och vice
ordförande i utskotten.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29 § 55 ska omval till
rubricerat utskott ske.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
Ledamöter: Lars-Åke Gustavsson, Mollösund
Michael Relfsson, Kallefors
Kristina Svensson, Ottestala
Alexander Hutter, Svanesund
Annelie Pettersson, Ellös
Som ersättare föreslås Lisbeth Arff, Johan Stein, Kerstin Gadde och Tomas Nyberg.
Omröstning begärs och verkställs.
Efter förrättad valprocedur utfaller omröstningen:
Lisbeth Arff
13 röster
Johan Stein
13 röster
Kerstin Gadde
11 röster
Tomas Nyberg
2 röster
Kommunstyrelsen beslutar
Ersättare:

Lisbeth Arff, Henån
Johan Stein, Ellös
Kerstin Gadde, Hälleviksstrand

Orust kommun

Kommunstyrelsen

Ordförande:
Vice ordförande:
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Kristina Svensson
Alexander Hutter

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Personalenheten
Den valde
Valpärm
Verksamheten för omsorg
KS/2012:1326
§ 123
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i kommunstyrelsens utskott för omsorg för
tiden 2012-2014 samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2012-2014
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha fyra utskott. Ett
arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen utser också ordförande och vice
ordförande i utskotten.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29 § 55 ska omval till
rubricerat utskott ske.
__________
Som ledamöter föreslås Lisbeth Arff, Johan Stein, Anders Tenghede, Lotta Husberg,
Bertil Olsson och Ulf Sjölinder.
Omröstning begärs, två ledamöter begär proportionella val. Det konstateras dock att
två ledamöter inte räcker för denna begäran. Begäran avslås därmed.
Efter förrättad valprocedur utfaller omrösningen:
Lisbeth Arff
13 röster
Johan Stein
13 röster
Anders Tenghede
13 röster
Lotta Husberg
13 röster
Bertil Olsson
11 röster
Ulf Sjölinder
2 röster
Kommunstyrelsen beslutar
Ledamöter: Lisbeth Arff, Henån
Johan Stein, Ellös
Anders Tenghede, Tveteberg
Lotta Husberg, Myckleby
Bertil Olsson, Fjällgärde

Orust kommun
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Kommunstyrelsen
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Som ersättare föreslås Hans Stevander, Ulf Sjölinder, Leif Apelgren och Hans
Pernervik.
Omröstning begärs och verkställs.
Efter förrättad valprocedur utfaller omröstningen:
Hans Pernervik
13 röster
Leif Apelgren
13 röster
Hans Stevander
11 röster
Ulf Sjölinder
2 röster
Kommunstyrelsen beslutar
Ersättare:

Hans Pernervik, Ellös
Leif Apelgren, Krossekärr
Hans Stevander, Tönsäng

Ordförande:
Vice ordförande:

Lotta Husberg
Johan Stein

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Troman
Personalenheten
Den valde
Valpärm
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:1327
§ 124
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i kommunstyrelsens utskott för
samhällsutveckling för tiden 2012-2014 samt val av ordförande och vice
ordförande för tiden 2012-2014
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha fyra utskott. Ett
arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen utser också ordförande och vice
ordförande i utskotten.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29 § 55 ska omval till
rubricerat utskott ske.
__________
Som ledamöter föreslås Bo Andersson, Els-Marie Ragnar, Bengt Johansson, Kerstin
Gadde, Hans Stevander och Veronica Almroth.
Omröstning begärs och verkställs.
Efter förrättad valprocedur utfaller omröstningen:
Bo Andersson
13 röster
Els-Marie Ragnar
13 röster
Bengt Johansson
13 röster
Hans Stevander
13 röster
Kerstin Gadde
11 röster
Veronica Almroth
2 röster
Kommunstyrelsen beslutar
Ledamöter: Bo Andersson, Långeby
Els-Marie Ragnar, Hälleviksstrand
Bengt Johansson, Mölneby
Hans Stevander, Tönsäng
Kerstin Gadde, Hälleviksstrand

Orust kommun
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Kommunstyrelsen
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Som ersättare förslås Alexander Hutter, Veronica Almroth, Sven Olsson och Leif
Apelgren.
Omröstning begärs och verkställs.
Efter förrättad valprocedur utfaller omröstningen:
Sven Olsson
13 röster
Leif Apelgren
13 röster
Alexander Hutter
11 röster
Veronica Almroth
2 röster
Kommunstyrelsen beslutar
Ersättare:

Sven Olsson, Henån
Leif Apelgren, Krossekärr
Alexander Hutter, Svanesund

Ordförande:
Vice ordförande:

Bengt Johansson
Kerstin Gadde

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:373
§ 125
Information från ordföranden
•
•

Utvecklingen i SOLTAK där man politiskt har enats om att formalisera
samarbetet i vissa delar
Ordföranden förmedlar senast nytt från arbetet med fornfyndet i Haga (orten
offentliggörs 2012-04-12)

Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:9
§ 126
Utskottet för omsorg - personärenden 2012
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2002.
Underlag utskottet för omsorg § 1061.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 127
Anmälan av inkomna skrivelser
Lex Sarah-anmälan enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen
16 februari 2012
Beslut från Socialstyrelsen
(VOS/2011:41)
Årsredovisning 2011 för Västtrafik AB
9 mars 2012
Västtrafik
(KS/2012:388)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 128
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2012-03-28,
KSUL 2012-03-26, KSUO 2012-03-27,
KSUS 2012-03-21

KS/2012:4 002

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2012-03-13

KS/2012:6 002

Personalärenden
Enligt löpnr 286 - 365

KS/2012:7 023

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2012-xx

KS/2012:5 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2012-03-28

KS/2012:8 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2012-03-30

KS/2012:5 002

Gatu- och VA-verksamhet
Delegationsbeslut enligt förteckning 2012-03-30

KS/2012:5 002

Skollagen
Medgivande att få göra sin skolgång vid Henåns skola
istället för Varekils skola (KS/2012:122)
Medgivande att få göra sin skolgång vid Henåns skola
istället för Ellös skola (KS/2012:186)
Medgivande att få återgå till Henåns skola från
Orust Waldorfskola (KS/2012:365)
Medgivande att få göra sin skolgång vid Henåns skola
istället för Ängås skola (KS/2012:516)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:284
§ 129
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 2/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 2/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 2/2012.
VOS 2012:8 – Beslut om disciplinär åtgärd 2012-02-12 – Vård och omsorg.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Socialstyrelsen
Verksamheten för omsorg
KS/2012:405
§ 130
Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildningen för personal inom
äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande
kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som
behövs för mer specialiserade uppgifter. Satsningen beräknas pågå under åren 2011,
2012, 2013 och 2014.
Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med
att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa
in sina yrkesroller.
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvalitén
inom äldreomsorgen.
Satsningen skall inte ersätta de utbildningsinsatser som redan pågår utan skall
medverka till att förstärka pågående satsningar.
Från år 2012 blir det också möjlig att genomföra utbildningen för personal som
arbetar med specialiserade uppgifter. Socialstyrelsen har gett anvisningar där det
framgår vilka utbildningar som ger rätt till statsbidrag.
Statsbidraget storlek fördelas utifrån per kommun baserat på antalet invånare 80 år
eller äldre per den 1 november 2011. För Orust kommun innebär detta 459 466
kronor år 2012.
__________
Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet med 459 466 kronor,
samt
att översända ansökan till Socialstyrelsen.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Perneviks förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

