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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef, § 190, kl. 08.15-08.25
Helena H Kronberg, t f verksamhetschef skola, § 198, kl. 09.10-09.20
Per Linnèr, IT-chef, §§ 200-201, kl. 09.25-09.30
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
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2011-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
M
M
C
C
Mp

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

S
S
S
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Fp
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M
M
Kd
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Hans Stevander
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Michael Relfsson
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson
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KS/2012:1871
§ 190
Information om tillsättning av chefer inom äldreomsorgen
Verksamhetschefen informerar om läget inom äldreomsorgen vad avser tillsättning
av chefer.
_________
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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Exp: Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS/2012:1725
§ 191
Förslag om borgerlig vigselförrättare
I skrivelse av 2012-05-24 ansöker Lars Petersen-Nilsson, Göteborg om att från
kommunens sida bli föreslagen som borgerlig vigselförrättare. Lars Petersen-Nilsson
är verksam i Mollösunds Hotell- och Wärdshus.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att till Länsstyrelsen föreslå Lars Petersen-Nilsson, Göteborg, som borgerlig
vigselförrättare.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för en genomgång av dels antalet behövliga borgerliga
vigselförrättare samt dels redovisning av vilka krav som ställs på en borgerlig
vigselförrättare.
_________
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Exp: Förvaltningsrätten
KS/2012:1567
§ 192
Yttrande angående laglighetsprövning av beslut om pendelparkering i
Svanesund
Bengt Torstensson, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2011-06-12,
kommunfullmäktige besluta att möjliggöra en pendelparkering för biltrafikanter som
är trafiksäker i området samt att återrapportering snarast sker till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-29 § 116 att med hänvisning till skrivelse
daterad 2011-08-15 och med bifall till motionen att möjliggöra en pendelparkering
för biltrafikanter som är trafiksäker i området, samt att återrapportering snarast sker
till kommunfullmäktige.
Tidigare hade kommunfullmäktige 2011-05-26 § 70 beslutat att avslå en motion om
pendelparkering vid färjan i Svanesund.
I kommunfullmäktiges beslut 116/11 delgavs inget uttryckligt uppdrag men
kommunstyrelsen och dess utskott för samhällsutveckling verkställde därefter
beslutet genom dess beslut 2012-05-16 § 67 vari beslutades att ge verksamheten för
samhällsutveckling i uppdrag att utreda lämplig placering av pendelparkering vid
reningsverket i Svanesund samt att påbörja arbetet med iordningställandet under
sommaren 2012.
Noteras kan att möjligheten att erhålla regionalt bidrag för ändamålet gjorde att både
exakt lokalisering och utbyggnad därefter brådskade. I övrigt återkommer ärendet till
kommunfullmäktige för medelsanvisning i den del som det regionala bidraget inte
täcker.
En kommuninvånare överklagar därefter i skrivelse 2012-06-13 utskottet för
samhällsutvecklings beslut med hänvisning till att utskottets beslut strider mot
kommunfullmäktigebeslutet 2011-09-29 § 116.
Förvaltningsrätten anmodar 2012-06-21 kommunen att svara i målet.
_________
Bengt Torstensson, Claes Nordevik m.fl. förslår kommunstyrelsen besluta att
tillstyrka bifall till överklagandet.
Hans Pernervik, Johan Stein m.fl. föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande
anföra:
Kommunfullmäktiges nu gällande beslut är inte preciserat i fråga om närmare
placering av pendelparkeringen. Det är heller knappast i första hand en
fullmäktigefråga att detaljerat bestämma plats för parkeringen.
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Oaktat att skälet för avslag i det tidigare beslutet 2011-05-26 § 70 eventuellt har varit
att platsen ansågs olämplig så framgår det bara av det beslutet att motionen avslogs.
Utskottet för samhällsutveckling måste därmed ha haft ett visst utrymme för att
platsbestämma parkeringens placering. När uppdraget – i enlighet med i reglementet
beskrivna ansvarsområde – tillställdes utskottet efter kommunfullmäktiges
handläggning av den senare motionen.
Kommunfullmäktige har för övrigt i ett annat beslut 2011-12-15 § 165 uppdragit till
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för tillskapande av ställplats för husbilar på
markområdet ”gamla broparkeringen”, vilket område sammanfaller med den
eventuella av kommunfullmäktige i senaste beslutet tilltänkta platsen för
pendelparkering.
Med det ovan anförda kan konstateras att den klagande inte kunna åberopa någon
omständighet enligt Kommunallagen 10:8 vari det överklagade beslutet skulle kunna
ha tillkommit på felaktig grund och därmed avstyrka bifall till överklagandet.
Ordföranden för klarar Hans Pernerviks förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Han Pernerviks förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Bengt Torstenssons förslag röstar nej”.
Vid omröstning avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Hans Pernerviks förslag.
_________
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen, genom Bengt Torstensson,
reserverar sig mot beslutet.
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Exp: Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS/2012:341
§ 193
Särskilt arvode till ordförande och vice ordförande i ekonomikommittén
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 76 om inrättande av en
ekonomikommitté. I samband med inrättandet beslutade kommunstyrelsen bland
annat att överlämna frågan om eventuellt särskilt arvode för ordföranden och vice
ordföranden i kommittén till arvodesberedningen.
Arvodesberedningen föreslår i beslut 2012-06-05 § 5 att ordförande i
ekonomikommittén erhåller särskilt arvode om 10 % av prisbasbelopp/månad (4
400 kr) och att vice ordföranden erhåller 5 % av prisbasbelopp/månad (2 200 kr)
och att arvoden utgår så länge som uppdraget varar samt att arvodet utbetalas
retroaktivt från och med 2012-04-01.
__________
Veronica Almroth deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ordförande i ekonomikommittén erhåller särskilt arvode om 10 % av
prisbasbelopp/månad (för närvarande 4 400 kronor) och att vice ordföranden
erhåller 5 % av prisbasbelopp/månad (för närvarande 2 200 kronor) och att arvoden
utgår så länge som uppdraget varar samt att arvodet utbetalas retroaktivt från och
med 2012-04-01.
_________
Lars-Åke Gustavsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kerstin Gadde föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för en
genomgång av möjligheten att besluta om retroaktiv utbetalning av arvodet.
Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Gaddes förslag.
_________
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Exp: Utskottet för lärande
KS/2011:1363
§ 194
Budget 2012 - Konsekvensanalys - verksamheten för lärande
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson gav vid utskottet för lärandes sammanträde
2012-04-23 information om upprättad konsekvensbeskrivning av budget för
förskoleverksamheten 2012 gällande tilldelad budgetram samt beskrivning av den
verksamhet som bedrivs inom förskoleverksamheten. Förslag till åtgärder:
• inte tillsätta vakanser och ledigheter med vikarier samt göra en anpassning av
personaltätheten vid de avdelningar som eventuellt inte kommer att få helt fulla
barngrupper
• upphöra med barnomsorgsformen Pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) på
grund av minskad efterfrågan och förändrad personalbemanning
• att barn under tre år räknas som ett heltidsbarn istället för att medräknas i kommunens ”Allmän förskola” med 15-timmars omsorg, vilket skulle underlätta och
förbättra personalens arbetssituation vid förskolorna.
Konsekvensbeskrivning gällande grundskola, gymnasiet/vuxenutbildningen och
elevhälsan är under sammanställande. Gymnasiechef/rektor Susanne Strömfors
informerade om svårigheterna att genomföra besparingar inom gymnasieskolan och
vuxenutbildningen, ger information om förslag till eventuella åtgärder samt förslag
till ett framtida utökat kursutbud för att kunna erbjuda kurser som motsvarar fler
elevers önskemål och behov av kompetensutveckling.
Budgetmaterialet och konsekvensanalyserna gavs vid utskottet för lärandes
sammanträde 2012-04-23 som information. En fullständig och komplett
konsekvensanalys och konsekvensbeskrivning kommer att upprättas inför utskottet
för lärandes möte i maj månad, då de kommer att behandlas på nytt.
Skolchef Helena H Kronberg, chef för Medborgarservice Anita Jakobsson och
ekonom Sandra Ferm ger ytterligare information om budget 2012 och konsekvenser
utifrån beslutade besparing i budgetram.
Samverkan med fackliga företrädare har skett 2012-04-26 samt 2012-05-03. De
fackliga synpunkter och yrkanden som framförts, delges utskottet för lärande.
__________
Lars-Åke Gustavsson (m) tar vid utskottet för lärandes sammanträde 2012-05-28 §
73 upp frågan gällande kostnaderna för förskolans/ skolans städ- och måltider samt
kostenhetens underskott till diskussion.
Diskussion fördes kring budgetresultat, budgetram, demografiska förändringar osv.
Skolchef Helena H Kronberg belyste vikten av ett långsiktigt arbete när det gäller
budgetfördelning och att upprättade konsekvensbeskrivningar tas hänsyn till i det

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2012-08-15

framtida budgetarbetet, för att på så sätt hålla en mer kontinuerlig budget från år till
år.
Det fördes även diskussion kring gymnasieskolans/vuxenutbildningens budget.
Dagens möjlighet till frisök för eleverna, resulterar till stora kostnader som är svåra
att beräkna och påverka.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 § 73 att föreslå Kommunstyrelsen att
justera tilldelningen av medel mellan verksamheterna för lärande och omsorg med en
miljon kronor avseende kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn,
att ansöka hos Kommunstyrelsen att få nyttja de riktade medel för datorsatsningen
1-1 med 1.500 tkr, till personalförstärkningar för IKT-implementering inom grundskolan, under förutsättning att det godkänns av Orust Sparbank i och med deras
satsning med 2 miljoner kronor, att utskottet för lärandes ordförande i samråd med
skolchef gör en redaktionell förändring i texten på sidan 5 i tjänsteskrivelsen gällande
konsekvensbeskrivning av budget för grundskolans verksamheter 2012, under
rubriken ”åtgärder för budget i balans”, att notera att reglering av kostenhetens
underskott innebär en markant ökning av verksamheten för lärandes prognostiserade underskott i budget för 2012, samt att kommunstyrelsen gör en fördelning av
medel utifrån 2012 års faktiska kostnader inför budget 2013.
Utskottet för lärande beslutade även att föreslå Kommunstyrelsen besluta att vidta
föreslagna åtgärder för förskoleverksamheten enligt punkt 1-2, d.v.s.: att inte tillsätta vakanser och ledigheter med vikarier samt göra en anpassning av personaltätheten vid de avdelningar som eventuellt inte kommer att få helt fulla barngrupper och att upphöra med barnomsorgsformen Pedagogisk verksamhet
(dagbarnvårdare) på grund av minskad efterfrågan och förändrad personalbemanning, samt att återremittera punkt 3 gällande föreslagna åtgärder för förskoleverksamheten, till tillförordnad verksamhetschef för fortsatt utredning och kompletterande beräkning av besparing och budgetkostnader.
Anita Jakobsson, chef för Medborgarservice/tf verksamhetschef, ger information
om återremitterad punkt gällande föreslagna åtgärder för förskoleverksamhetens 15timmars platser, som i samband med utskottet för lärandes sammanträde 28 maj,
gavs till tf verksamhetschef för fortsatt utredning och kompletterande beräkning av
besparing och budgetkostnader.
Statistikmässigt är det cirka fem 15-timmars platser som berörs, det vill säga cirka 1011 barn i åldern 1-3 år. Information ges om kompletterande beräkning av be-sparing
och budgetkostnader.
Utskottet för lärande beslutar 2012-06-25 § 99 att informera kommunstyrelsen om
det redan tagna beslutet, att barn under 3 år inte ska ingå i beräkningssystemet kring
15-timmars barnomsorgsplats från och med augusti månad 2012, utan att varje barn
räknas som en heltidsplats, oavsett vistelsetid, till dess barnet har rätt till plats i
Allmän förskola, vilket sker från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den
schemalagda vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa är dock 15
timmar per vecka, samt att kontinuerlig rapportering lämnas till utskottet för lärande
under hösten 2012.
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Exp: Utskottet för lärande
Ekonomienheten
KS/2012:664
§ 195
Beslut om utredning av förutsättningarna för start av en F-3 kommunal friskola i
Tvet samt tillsättande av en utredningsgrupp
Kristina Svensson (mp) framförde under presidieberedningens möte önskemål om
att, vid utskottet för lärandes sammanträde 26 mars, ta upp ärendet gällande
utredning av start av en kommunal friskola för år F-3 i Tvet.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-03-26, §
45, om att den politiska majoritetsgruppen avser att anordna ett allmänt informationsmöte, som vänder sig till de boende i Tvet-området.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-04-23, §
66, om att arbetet fortlöper. Datum för ett nytt informations- och diskussionsmöte
mellan politiker och berörda boende i Tvet-området, är fastställt till den 8 maj.
__________
Diskussioner fördes i ärendet vid utskottet för lärandes möte 2012-05-28 och förslag
gavs om utökning av nuvarande utredningsgrupp med en tjänsteman.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för åtgärd på grund av nuvarande chefssituation inom
verksamheten för lärande.
_________
Helena H Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef ger information
om upprättad sammanställning av den enkät gällande föräldrars intresse av en skola
på Tvet, som utskickats på uppdrag av politiken. Utifrån inkomna svar och den
sammanställning som upprättats, gör verksamheten för lärande bedömningen att
det finns stora svårigheter för att starta en skola i Tvet redan hösten 2012, oavsett
om en kommunal skola eller friskola: intresset är för lågt och att elevunderlaget är
otillräckligt. Att starta en friskola förutsätter dessutom ett beslut i kommunfullmäktige.
Kristina Svensson (mp) informerar om att det framförts önskemål och intresse från
medborgare i kommunen till politiker om att starta en skola i Tvet. I första hand
önskas en F-5 skola, vilket man från politiskt håll sagt nej till, däremot har man ställt
sig positiv till en F-3 skola. Utifrån medborgarmöten och enkät till föräldrarna med
barn i Tvets förskola, gör man från politiken bedömningen att underlag finns för att
kunna gå vidare med tanken att återuppta skolan i Tvet, som en F-3 skola. Den
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politiska majoriteten kan se möjligheten till en kommunal friskola för att bredda den
pedagogiska inriktningen på Orust alternativt en kommunal skola.
Huvudinriktningen är en kommunal friskola med hela kommunen som upptagningsområde.
För att kunna gå vidare med ärendet om en kommunal friskola i Tvet, måste
begreppet kommunal friskola med dess effekter på regelverk och ekonomi tydliggöras. En konsekvensanalys måste också upprättas.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande beslutar att tillsätta en
arbetsgrupp, med uppgift att arbeta fram underlag för de beslut som krävs i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med två utredningsingångar: dels en
kommunal friskola F-3 och dels en kommunal F-3 skola, för att möjliggöra och
skapa förutsättningar för att starta en kommunal friskola.
Helena H Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef belyser att beslutet
gällande start av kommunal friskola hösten 2013, bör följa budgetarbetet inför 2013
och därmed vara fattat av kommunfullmäktige senast i december månad 2012.
Anita Jakobsson, chef för Medborgarservice/tf verksamhetschef, informerar om att
politiken hos kommunstyrelsens arbetsutskott måste äska om att få nyttja de avsatta
medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband med start av utredningen.
Utskottet för lärande beslutar 2012-06-25 § 93 att tillsätta en arbetsgrupp bestående
av utskottet för lärandes ordförande, vice ordförande och Michael Relfsson, att
arbetsgruppen arbetar fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för att möjliggöra start av verksamhet i form av kommunal
friskola, att beslut ska följa budgetarbetet inför 2012, det vill säga att beslut ska tas
under december månad 2012, samt att hos kommunstyrelsens arbetsutskott äska om
att få nyttja de avsatta medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband
med start av utredningen.
__________
Kristina Svensson, med instämmande av Sven Olsson och Bo Andersson m.fl.,
föreslår kommunstyrelsen besluta att för uppkommande kostnader i utredningen
anvisa 500 tkr; finansiering genom de i 2012 års budget avsatta medlen till riktade
insatser.
Kerstin Gadde och Claes Nordevik föreslår kommunstyrelsen besluta att inte avsätta
medel för ifrågavarande utredning.
Ordföranden förklarar Kristina Svenssons förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande röstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för Kristina Svenssons förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Kerstin Gaddes förslag röstar nej”.
Vid omröstning avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
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Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Kristina Svenssons förslag.
_________
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen, genom Kerstin Gadde, och
folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Claes Nordevik, reserverar sig mot
beslutet.
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Exp: Verksamheten för lärande
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:2015
§ 196
Medel till lätta byggnader vid Bagarevägens förskola
Sedan hösten 2011 har problem med lokalerna vid Bagarevägens förskola påtalats
och provtagningar har utförts som påvisar bl.a. mögeltillväxt på golvmazoniten.
Verksamheten på avdelningen Lanternan har flyttats till annan lokal.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-08 § 41 att uppdra till utskottet för
samhällsutveckling att skyndsamt ta fram förutsättningar för renovering/ombyggnad
av större format gällande Bagarevägens förskola i Henån.
Rapport från VBK Konsulterande ingenjörer AB gällande åtgärdsförslag (inklusive
kostnadsberäkningar) visar att en renovering av befintlig förskolebyggnad inte löser
problemet med t.ex. bottenplattan som nämns i rapporten.
Miljö- och byggnadsnämnden förelade i delegationsbeslut 2012-04-20 del/2012:287
verksamheten för lärande, så som verksamhetsutövare, att bl.a. redovisa en tidplan
för flytt av barnen från avdelningen Limpan som ska stängas senast 2012-07-01.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25 § 57 att ge verksamheten för
samhällsutveckling i uppdrag att skyndsamt projektera för en ny förskola samt ta
fram lämplig plats.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-13 § 166 att uppdra till förvaltningen för
lärande att till miljö- och byggnadsnämnden inlämna en handlingsplan som alternativ
till stängning av lokaler på Bagarevägens förskola, samt att uppdra till förvaltningen
för samhällsutveckling att genomföra metoden inläggning av så kallat övertryck i
lokalerna på förskolan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-06-19 § 157 att förelägga
verksamheten för lärande, såsom verksamhetsutövare, om diverse åtgärder för
Bagarevägens förskola. Bl.a. att i samband med att Bagarevägens förskola stängs för
sommaren (preliminärt under perioden 2012-07-07—2012-09-16) ska avdelningarna
Lanternan och Limpan utrymmas permanent och verksamheten flyttas till en annan
lokal. Avdelningarna Kringlan och Marängen (samt Frallan) kan vara kvar i sina
respektive lokaler tills den nya förskolan är färdig, under förutsättning att uppsatta
villkor uppfylls.
Om uppsatta villkor inte uppfylls inträder Förbud mot att bedriva verksamhet som
inbegriper förskole-, skol-, eller fritidsverksamhet, i Bagarevägens förskolas lokaler,
Henån 1:273. Samtliga kvarvarande avdelningar ska då utrymmas snarast.
I miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning om övertrycksmetoden framgår att
övertrycksmetoden kräver att byggnaden är tillsluten. När man öppnar dörrar och
fönster försvinner övertrycket och om väggar och tak inte är tillräckligt täta kan man
inte skapa något övertryck. Går inte övertrycket att hålla vet man inte vilken väg

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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luften tar och i praktiken innebär det att man inte har vidtagit någon
förbättringsåtgärd.
Då inga referenser har lämnats avseende metodens effektivitet kan man inte
säkerställa att den kommer att fungera. Undertrycksventilationen i golvet, genom
vilken man avser att styra luftflödet, har enligt tidigare kontroller visat sig ha en
undermålig funktion.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer övertrycksmetoden som
förbättringsåtgärd för att komma tillrätta med fukt- och mögelproblem på
Bagarevägens förskola som otillräcklig ens på kort sikt som en tillfällig lösning tills
en ny förskolebyggnad har uppförts. Problemen är för stora för att övertryck ska
kunna avhjälpa de olägenheter för människor och miljö som har konstaterats. Risken
är betydande att människor påverkas och begränsas i sina yrkes- och privata liv.
Kommunstyrelsens arbetskott beslutar 2012-06-27 § 77 att förelägga
kommunstyrelsen förslaget om att sätta ut lätta byggnader på förskolan.
Kommunstyrelsen beslutar
att lätta byggnader ska sättas ut vid Bagarevägens förskola, samt
att med upphävande av tidigare beslut i ärendet (2012-06-13 § 166) till ändamålet,
lätta byggnader vid Bagarevägens förskola, september – december 2012, anvisa
1 175 500 kronor; medel att utgå från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Verksamheten för lärande
IT-gruppen
Ekonomienheten

KS/2012:1904

§ 197
Mindre investering - Datorer till undervisningen 2012-2013
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1 000 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av
det föreslagsställande utskottet.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Ansvar:
422 Undervisning, Verksamhet: Utskottet för lärande
Datorer till undervisningen, 500 tkr år 2012 och 500 tkr år 2013
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6,
angivna förutsättningarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Ekonomienheten
Verksamheten för lärande
KS/2012:1674
§ 198
Socioekonomiskt projekt: Studio på Henåns skola
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 § 81 att hos kommunstyrelsen ansöka
om medel ur den sociala investeringsfonden för att möjliggöra inrättandet av en
”oas” på Henåns skola för elever med långvarigt eller kortvarigt behov av särskilt
stöd.
I nu gällande Inriktningsbudget för 2012 finns 1,5 mkr avsatta för Socioekonomiska
projekt. Däremot saknas anslag för 2013 och därefter.
Eftersom utskottet för lärandes förslag ovan innebär en satsning över ett läsår
fördelat på 0,5 mkr hösten 2012 och 0,5 mkr våren 2013, måste anslaget för
hithörande projekt förlängas och avse även tiden efter 2013.
Detta bör i så fall ske i samband med det fortsatta arbetet med Inriktningsbudgeten
2013, som enligt nu gällande plan ska antas av KF under augusti eller september
2012. Utvärdering av projektet ska ske efter läsåret och därefter fattas beslut om det
ska fortsätta drivas inom Lärandes budgetram från och med hösten 2013.
_________
Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta att till projektet Studio på
Henåns skola för 2012 anvisa 500 tkr ur de riktade medlen för socioekonomiska
projekt, samt att arbeta in kostnaden för 2013 i budgetarbetet inför 2013.
Kommunstyrelsen bifaller Kristina Svenssons förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Verksamheten för omsorg
Ekonomienheten
KS/2012:833
§ 199
Mindre investering 2012-Möbler till Ängsviken (Omsorg)
Enligt Ekonomireglementet, kapitel 6, kan Kommunstyrelsen bevilja så kallad
mindre investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (1 000 tkr). Dessutom ska samtliga kostnader
sammanhängande med investeringen bekostas av det föreslagsställande utskottet.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Enligt skrivelse daterad 21 juni 2012 finns förslag till mindre investering:
Ansvar 730 - Verksamhet 51144 - Gemensamt Ängsviken
Möbler till Ängsviken 500 tkr
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap. 6,
angivna förutsättningarna.
______________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottet för omsorgs förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottet för omsorgs förslag.
_________

Orust kommun
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KS/2012:1905
§ 200
Investering för kontorsprogram PC
Investeringen bekostas av det förslagsställande utskottet och kapitalkostnaden
innefattas i budget 2012, men för åren 2013-2016 bör de tillkommande
kapitalkostnaderna för IT-verksamheten kompenseras.
Förslag föreligger för investering
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

812 Gemensam IT-verksamhet
Uppgradering av gemensamma kontorsprogramvaror
6 100 tkr över 3 år

_________
Ulf Sjölinder föreslår kommunstyrelsen besluta att inte bevilja investeringen.
Bo Andersson, med instämmande av Johan Stein, föreslår kommunfullmäktige
besluta att bevilja den föreslagna investeringen baserad på IT-verksamhetens
rekommendationer enligt investeringsbudget, daterad 2012-07-01, samt kompensera
IT-verksamheten för tillkommande kapitalkostnader för åren 2013-2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Bo Anderssons förslag.
_________

Orust kommun
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KS/2012:1910
§ 201
Investering för utökad datalagring - SAN och Backup
Investeringen bekostas av det förslagsställande utskottet. Budget 2012 innehåller ej
tillkommande kapitalkostnader.
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

Hela kommunen
Utökad datalagring – SAN och Backup
1 700 tkr

__________
Ulf Sjölinder föreslår kommunstyrelsen besluta att inte bevilja investeringen.
Hans Pernervik föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna
investeringen baserad på IT-verksamhetens rekommendationer enligt
investeringsbudget, daterad 2012-07-11, samt kompensera IT-verksamheten för ej
budgeterade, tillkommande kapitalkostnader.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Hans Pernerviks förslag.
_________

Orust kommun
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KS/2012:1839
§ 202
Investering för gång- och cykelväg, Tönsäng-Tuvesvik
Under 2012 - 2013 skall Trafikverket rusta upp väg 747 mellan Tönsäng och
Tuvesvik. I samband med upprustningen skall Orust kommun bygga ut kommunala
vatten- och avloppsledningar samt gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen skall
ägas av Trafikverket som kommer att stå för framtida drift och underhållskostnader.
Orust kommun tar halva investeringskostnaden, dvs. 2 750 tkr.
Gång- och cykelvägen är beräknad till en kostnad om 5,5 miljoner totalt varav
Trafikverket bidrar med 50 %.
Förslag till investering föreligger
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

244 Gång- och cykelvägar
GC-väg, Tönsäng – Tuvesvik
2 750 tkr

Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna
investeringen, medel för ändamålet 2 750 tkr att finansieras inom den av
kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bo Andersson och Claes Nordevik yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:462
§ 203
Utökad ram för framtagande av programhandlingar för Ellös skola
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25 § 60 att ge verksamheten för
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av projektering,
enligt alternativ 1 (högstadiebyggnaden).
Alternativ 1 innebär en ombyggnad för högstadiebyggnaden till en ändamålsenlig F-6
skola. För att ta fram programhandlingar för detta krävs ett anslag om 950 000
kronor. Med den nya ramen kan man ta fram programhandlingar för upphandling av
en totalentreprenad.
_________
Els-Marie Ragnar föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 950 000 kronor för
framtagande av programhandlingar för ombyggnad av Ellös högstadieskola till en
ändamålsenligt F-6 skola, samt att finansiering sker genom upptagande långfristigt
lån.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________

Orust kommun
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KS/2012:1830
§ 204
Investering för pendelparkering i Svanesund
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

741 Kollektivtrafik
Pendelparkering i Svanesund
180 500 kronor

__________
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna
investeringen, medel för ändamålet 180 500 kronor att finansieras inom den av
kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Els-Marie Ragnar, med instämmande av Bo Andersson, förslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 180 500
kronor att finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen
och finansieringsbudgeten, samt att upphäva sitt beslut 2011-09-29 § 116.
Bengt Torstensson yrkar bifall till utskottets för samhällsutvecklings förslag.
Ordföranden förklarar Els-Marie Ragnars förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Els-Marie Ragnars förslag röstar ja”.
”Den som röstar för utskottet för samhällsutvecklings förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Els-Marie Ragnars förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Els-Marie Ragnars förslag.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen, genom Bengt Torstensson, och
folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Claes Nordevik, reserverar sig enligt
skriftlig bilaga mot beslutet.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:1820
§ 205
Försäljning av två tomter på fastigheten Käringön 1:1
Orust kommun äger fastigheten Käringön 1:1 där det finns möjlighet att stycka av
två stycken tomter enligt detaljplan. Detaljplanen medger bostäder i kombination
med verksamheter för tomt 13 samt flerbostäder för tomt 15.
Ett fastställt pris taget av kommunfullmäktige 2004-08-26 § 63 finns för tomterna 15 samt tomt 6– 12. För tomterna nr 13 och 15 togs ett beslut av kommunfullmäktige
2006-05-18 § 37 att avvakta med försäljning av resterande tomter.
Efter en förfrågan från en företagare på Käringön om att få köpa en av tomterna
togs ett beslut om att inte sälja i kommunstyrelsen arbetsutskott med hänvisning till
tidigare beslut 2006-05-18.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2006-05-18 § 37 om att avvakta med
försäljning av resterande tomter, och
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2004-06-30 § 91 om priset på
tomterna på Käringön, och
att sälja tomterna 13, bostadshus i kombination med verksamhet, och 15,
flerbostadshus, på fastigheten Käringön 1:1 på öppna marknaden till högstbjudande,
samt
att anlita fastighetsmäklare för försäljningen.
Kerstin Gadde yrkar på avslag.
Utskottet för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen enligt Els-Marie
Ragnars förslag.
Den socialdemokratiska gruppen, genom Kerstin Gadde, reserverar sig mot beslutet.
_________
Els-Marie Ragnar, Hans Pernervik m.fl. yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Kerstin Gadde med instämmande av Lotta Husberg förslår kommunstyrelsen
besluta att inte genomföra försäljningen.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Utskottet för samhällsutveckling
KS/2008:600
§ 206
Försäljning av Fattiggårdsområdet, Mollösund, Ocean Group
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 137 att inte försälja hela området, utan
Ocean Group får precisera vilken del av området de behöver för sin verksamhet, så
överlåter kommunen detta.
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 171 att entomtsbestämmelse skall gälla för
företagets kommande fastighet, och att för infrastruktur gäller normalavtal med
kommunen, samt att övriga frågor löses i exploateringsavtal, som skall tecknas med
kommunen.
Ocean Group har i skrivelse daterad 2009-11-09 inkommit med förslag gällande
byggnation för företagets verksamhet.
Orust kommun och Ocean Group har haft ett flertal möten med verksamheten för
samhällsutvecklings planenhet under 2010 och 2011. Mötena resulterade i ett förslag
från Ocean Group om att få teckna tomträttavtal på området. I avtalet skulle
bostadsrättsinnehavarna förbinda sig till att hyra ut ett visst antal veckor per år. I ett
tomträttsavtal kan man inte ställa dessa villkor så något avtal blev aldrig tecknat. I
och med personalbyte på verksamheten för samhällsutvecklings planenhet har
diskussionen med Ocean Group avstannat.
Kerstin Gadde föreslår kommunstyrelsen besluta
att inte sälja eller teckna tomträttsavtal på Fattiggårdsområdet till Ocean Group i
nuvarande läge, samt
att beslut tagna i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-30 § 137 och 2009-11-11
§ 171 upphör att gälla.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen enligt Kerstin Gaddes
förslag.
_________
Els-Marie Ragnar förslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
utskottet för samhällsutveckling för nya överläggningar med köparen.
Kommunstyrelsen bifaller Els-Marie Ragnars förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:1751
§ 207
Antagande av Handlingsprogram enligt LSO och Lednings- och
informationsplan enligt LEH för mandatperioden 2011-2014
Enligt lag (SFS 2003:778) om Skydd mot olyckor skall kommunfullmäktige för varje
mandatperiod anta ett Handlingsprogram för det skadeförebyggande och
skadeavhjälpande arbetet.
Enligt (SFS 2006:544) lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall kommuner och landsting
för varje mandatperiod fastställa en Lednings- och informationsplan.
Orust kommun har genom etablerandet av enheten för skydd och säkerhet och i
föreliggande dokumentation visat att man prioriterar säkerhetsarbetet i enlighet med
regeringens riktlinjer till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).
Kommunens målsättning är att handlingsprogram och lednings- och
informationsplan skall antas av kommunfullmäktige under första halvåret varje ny
mandatperiod. Beroende på att MSB:s riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalysen var
mycket försenat, samt kommunens arbete med STYREL var detta, i likhet med en
majoritet av landets kommuner, inte möjligt.
Handlingsprogrammet är baserat på kommunens övergripande risk- och
sårbarhetsanalys antagen av Kommunfullmäktige för mandatperioden, samt på
lagstiftningens krav avseende såväl skadeförebyggande som skadeavhjälpande arbete
enligt Lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet syftar till att peka ut
kommunens mål för att minimera risker som kan leda till räddningsinsats, hur det
skadeförebyggande arbetet skall prioriteras och genomföras samt organisationen för
att genomföra räddningsinsats snabbt, säkert och effektivt under mandatperioden .
Lednings och informationsplanen syftar till att utgöra ett styrdokument för
kommunens beredskap och ledningsorganisation i första hand vid en extraordinär
händelse, med även vid andra händelser där behovet av en förstärkt lednings- och
informationsresurs föreligger. Planen fastställer även hur krisledningsorganisationen
skall övas och utbildas, men även riktlinjer för kriskommunikation.
Genom antagande av handlingsprogram och lednings- och informationsplan
fastställer kommunfullmäktige betydelsen av:
ett effektivt skadeförebyggande och skadebegränsande arbete,
en hög kvalitetssäkrad beredskap med en behovsanpassad krisledningsorganisation
kopplad till kommunens geografiska områdesansvar,
en väl fungerande kommunikation och informationsstruktur i normal verksamhet,
räddningstjänst, vid extraordinära händelser eller svåra påfrestningar som påverkar
hela eller delar av kommunens verksamheter.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kerstin Gadde föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Orust kommuns Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS
2003:778), och
att anta Orust kommuns Lednings- och informationsplan enligt Lag om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (SFS 2006:544), samt
att beslut från kommunfullmäktige 2008-02-28 § 14 upphör att gälla.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Kerstin Gaddes förslag.
_________
Johan Stein yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31

2012-08-15

Exp: A Peterson, C Mellberg
Personalenheten, Valpärm/Troman
Verksamheten för lärande

KS/2012:1700

§ 208
Fyllnadsval av ledamot i utskottet för lärande för tiden 2012-2014
I skrivelse 2012-05-21 begär Annelie Petersson entledigande från uppdraget som
ledamot i utskottet för lärande samt som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att som ny ledamot utse Catarina Mellberg, Bräcke.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp: Länsstyrelsen
A Sandberg
KS/2012:2010
§ 209
Godkännande av ansökan om utvecklingsmedel för mänskliga rättigheter och
att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, 2012
Ansökan är en del i Orust kommuns övriga arbete med våld i nära relationer som
har pågått sedan 2006, då en handlingsplan togs fram. Via länsstyrelsen finns nu
möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta att utveckla det arbetet. Målet för
projektet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och förebygga och minska
risker för att flickor och pojkar utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Projektet är en förlängning av tidigare projekt som slutrapporterades i
kommunstyrelsen 2012-02-08 § 27 samt ett projekt där ansökan godkändes i
kommunstyrelsen 2011-05-26 § 117 och som för närvarande pågår.
En del i projektet är att genomföra konceptet Kärleken är fri som är ett samarbete
mellan fritid, räddningstjänsten, socialtjänsten, ungdomsmottagningen,
folkhälsosamordnaren, samordnaren för drogförebyggande, FY Embassy, Tjejjouren
Väst samt samordnaren för mänskliga rättigheter. Tanken är att de skall under en
begränsad tid och utifrån deras möjligheter vistas ute på skolorna och ha en dialog
med eleverna om mänskliga rättigheter m.m. Exempel på andra insatser inom
projektet är att informera om våld i nära relationer och mänskliga rättigheter på SFI
och bland ensamkommande flyktingbarn.
Orust kommuns insats i projektet är den arbetstid som läggs ner av dem som ingår i
samverkansgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan till länsstyrelsen om mänskliga rättigheter och att förebygga
våld och förtryck.
Paragrafen justeras omedelbart.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:373
§ 210
Information från ordföranden
Information lämnas om den gångna sommarens arbete med åtgärderna på Henåns
skola och de samråd och möten som avhållits.
_________
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 211
Anmälan om inkomna skrivelser
Utskottet för lärande 2012-05-28 § 87
Information: Anmälan/Svar från skolinspektionen och övriga myndigheter
Regionfullmäktige den 11-12 juni 2012
Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2011
(H-nr 2012:7083)
Länsstyrelsen 2012-07-24, beslut
Tillstånd till allmän kameraövervakning, Svanesundsleden
(KS/2012:265)
Socialstyrelsen 2012-05-25, beslut
Statsbidraget Omvårdnadslyftet 2012
(KS/2012:405)
Uppräkning av sotningstaxan från 2010-11-11 – i enlighet med SKL, cirkulär
2012:23 (KS/2012:2105)
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:6, KS/2012:5
§ 212
Anmälan om beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2012-05-23,
2012-05-30, 2012-06-08, 2012-06-13, 2012-06-27,
KSUL 2012-05-28, 2012-06-25, KSUO 2012-06-26,
KSUS 2012-06-13, 2012-06-20

KS/2012:4

002

Serveringstillstånd
Delegationsbeslut enligt lista 2012-07-31

KS/2012:1760 702

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2012-6-13

KS/2012:6

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2012-07-31
Förordnande av kommunal parkeringsvakt
(KS Del/2012:79)
Förordnande av kommunal parkeringsvakt
(KS Del/2012:80)

002

KS/2012:5 002
KS/2011:1178
KS/2011:1178

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – bostäder enligt förteckning 2012-08-02 KS 2012:5
Delegationsbeslut 261, 253, 282 enligt förteckning 2012-07-31 KS/2012:5
Delegationsbeslut 340 enligt förteckning 2012-07-31
KS/2012:5

002
002
002

Skollagen
Beslut om byte av skola inom kommunen för elever enligt diarienummer:
KS/2011:670, KS/2011:885, KS/2011:886, KS/2011:888, KS/2011:889,
KS/2011:890, KS/2011:891, KS/2011:892, KS/2011:893, KS/2011:894,
KS/2011:903, KS/2011:904, KS/2011:905, KS/2011:906, KS/2011:907,
KS/2011:908, KS/2011:909, KS/2011:917, KS/2011:918, KS/2011:919,
KS/2011:920, KS/2011:926, KS/2012:1635, KS/2012:1636, KS/2012:1693,
KS/2012:1694, KS/2012:1695, KS/2012:1696, KS/2012:1697, KS/2012:1788,
KS/2012:1789, KS/2012:1790, KS/2012:1791, KS/2012:1792, KS/2012:1793,
KS/2012:1794, KS/2012:1795, KS/2012:1796, KS/2012:1797, KS/2012:1798,
KS/2012:1799, KS/2012:1800, KS/2012:1801, KS/2012:1802, KS/2012:1803,
KS/2012:1804, KS/2012:1805, KS/2012:1806, KS/2012:1807, KS/2012:1808,
KS/2012:1809, KS/2012:1810, KS/2012:1853, KS/2012:1888, KS/2012:1948.
Beslut att skolgång i annan kommun för elever enligt diarienummer: KS/2012:1812,
KS/2012:1848, KS/2012:1878.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Skolskjuts
Beslut gällande skolskjuts enligt förteckning 2012-07-31 KS/2012:5
Kultur, fritid, bibliotek och musikskolan
Driftbidrag för 2012 till badplatser (KS/2012:121)
Bidrag gällande ansökan om LOK 1-bidrag
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

002

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2012:284
§ 213
Anmälan om 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 5/2012.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 5/2012.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 5/2012.
Delegationsbeslut 2012-04-25 medicinskt ansvarig sjuksköterska - Lex Sarah
utredning. L. B. - KS 2012:1960
Delegationsbeslut 2012-04-25 medicinskt ansvarig sjuksköterska - Lex Sarah
utredning. L. B. - KS 2012:1961.
Delegationsbeslut 2012-04-25 medicinskt ansvarig sjuksköterska - Lex Sarah
utredning. L. B. - KS 2012:1962.
Ordförandebeslut 2012-07-11 - Bistånd enligt SoL i form av familjebehandling. W. P.
Ordförandebeslut 2012-07-11 - Verkställighet av beslut enligt SoL i form av
familjebehandling. W. P.
Ordförandebeslut 2012-07-11 - Bistånd enligt SoL i form av familjebehandling. W. K.
Ordförandebeslut 2012-07-11 - Verkställighet av beslut enligt SoL i form av
familjebehandling. W. K.
Ordförandebeslut 2012-07-09 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL till sanering av lägenhet.
A. J.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
_________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________
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