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Övriga deltagare
Lena Danielsson, kommunchef
Susanne Gustavsson, verksamhetschef lärande
Börje Olsson, kanslichef
Jan Bertilsson, biträdande enhetschef polisen 8:15-9:10 § 30
Eva Tjörnebro-Falkenqvist, kollektivtrafikhandläggare 9:10-9:25 § 31
Mona Berg, avdelningschef omsorg 10:35-11:15 § 40
Lotta Husberg, ej tjänstgörande ersättare
Agneta Melin, ej tjänstgörande ersättare
Anders Tenghede, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
Christian Romberg, ej tjänstgörande ersättare 9:45-11:15 § 34-43
__________
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KS/2011:143
§ 30
Samråd med polisen
Biträdande enhetschefen på södra Bohusläns polisområde, ansvarig för bland annat
polisverksamheten på Orust, redogör för polisens lokala arbete.
__________
Ärendet föranleder diskussion men inget beslut.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2011-02-09

Exp:
Västtrafik
Kollektivtrafikhandläggare
KS/2010:1257
§ 31
Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2012-2014
Västtrafik har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för åren 2012-2014. Förslaget
har i skrivelse 2010-12-20 lämnats till Orust kommun för yttrande. Yttrandet skall
avges senast den 11 mars 2011.
Verksamhetsplanen för 2012-2014 är ett långsiktigt, strategiskt och övergripande
dokument. För åtgärder under den närmaste tiden och mer detaljerade frågor
används trafikförsörjningsplanen. Västtrafik har i denna verksamhetsplan använt
ägarnas övergripande mål och lämnar förslag på hur dessa ska uppfyllas.
Måluppfyllelse och framtida åtgärder:
1. Västtrafiks marknadsandel och antalet kollektiva resor skall öka.
2. Västtrafik ska bidra till att skola, arbete, service och fritidsaktiviteter inom
och utanför Västra Götaland blir mer tillgängliga.
3. Västtrafik ska verka för att utveckla de långväga resmöjligheterna så att Västra
Götaland blir ”rundare”.
4. Västtrafik ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med
funktionshinder och arbeta för en samordning av allmän och särskild
kollektivtrafik.
5. Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken så att jämställdhet mellan könen
främjas, dvs. så att både kvinnor och mäns resandebehov tillgodoses.
6. Västtrafik ska erbjuda trafik med god miljöanpassning.
7:1 Invånarna ska vara mycket nöjda med Västtrafik.
7:2 Kollektivtrafiken ska uppfattas som det bästa sättet att tillgodose resbehov
och uppnå ”nollvisionen”.
8. Beställarna ska vara nöjda med Västtrafik
__________
Johan Stein föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka Västtrafik
verksamhetsplan för åren 2012-2014.
Kommunstyrelsen bifaller Johan Steins förslag.
__________
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KS/2010:970
§ 32
Godkännande av förbundsordning för samordningsförbundet Uddevalla, Orust
och Färgelanda (FINSAM)
Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-28 § 130 bland annat att 2008-10-01
tillsammans med Uddevalla, Färgelanda, Försäkringskassan, Västra
Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen bilda ett samordningsförbund för
finansiell samordning (FINSAM) enligt föreslagen förbundsordning.
I missiv inkommet 2010-01-10 föreligger förslag från samordningsförbundet för
Uddevalla, Orust och Färgelanda, till reviderad förbundsordning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.
__________
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Exp:
OKFS
Kanslichef
Personalchef
Verksamheterna
KS/2011:27
§ 33
Ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 2 att anta förslag till delegeringsordning.
I förteckningen punkt 5.5.1 a och b förväxlades dock delegaterna. Förslaget var tänkt
att innebär en delegering där 5.5.1 a skulle delegeras till kommunchef och b till
arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar
att med ändring av sitt beslut 2011-01-12 § 2 ändra punkt 5.5.1 enligt:
a) beslut om avsked eller uppsägning av personliga skäl, delegat – kommunchef
b) beslut om uppsägning p.g.a. arbetsbrist, delegat – arbetsutskottet
__________
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Exp:
West Sweden
Valpärm
Personalenheten
De valda
KS/2011:25
§ 34
Val av 2 föreningsstämmoombud samt 2 ersättare i West Sweden för tiden 20112014
Kommunstyrelsen beslutar
Ombud

Roger Hansson, Kårehogen, S
Ingrid Cassel, Edshult, M

Ersättare

Veronica Almroth, Nösund, FP
Bo Andersson, Långeby, M

__________
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KS/2011:139
§ 35
Medelsanvisning för och godkännande av investeringar i nya skolan i Henån
Investeringsbudget gällande nya skolan i Henån har upprättas för:
1 Möbler, inredning/löparbanor m.m. (uppgår till cirka 10.000 tkr)
2 Utrustning, lösa inventarier (uppgår till cirka 3.000 tkr)
3 Utrustning, elektronik, lösa inventarier (uppgår till cirka 2.000 tkr)
Föreslås att lärandeutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommun- styrelsen
för beslut och till ekonomienheten för utlåtande och medelsanvis- ning.
Lärandeutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut och till ekonomienheten för
utlåtande och medelsanvisning, samt anteckna att ärendet behandlats i
lärandeutskottet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 15.000 tkr anvisas ur
likvida medel.
__________
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Exp:
Säkerhetschef
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunchef
KS/2011:99
§ 36
Redovisning av förslag till ny förstärkt säkerhetsorganisation för Orust kommun
Inom Orust kommuns verksamhet finns det ett antal funktioner som på ett eller
annat sätt arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor, såväl person- och skalskydd,
avvikelser, krisberedskap, räddningstjänst, säkerhetsskydd, förebyggande
brandskyddsarbete, folkhälsa och, inte minst viktigt, risk- och sårbarhetsanalyser.
Ansvaret för säkerheten vilar i dag inom specifika områden på
räddningschef/säkerhetssamordnare, i övrigt på ett ostrukturerat sätt på olika
personer/funktioner, om än med en säkerhetscontroller som sammanhållande länk.
Med inrättandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visade
regering och riksdag på betydelsen av ett samlat säkerhetsarbete, även för händelser
inom den ”normala” verksamheten, händelser som inte faller under Lag om skydd
mot olyckor eller Lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap.
MSB har också klart pekat ut behovet av en Tjänsteman i Beredskap (TiB) på såväl
nationell som regional och lokal nivå.
I skrivelse 2011-01-19 lämnar räddningschefen förslag till ny organisation enligt
rubrik.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge räddningschefen i uppdrag att rekrytera en säkerhetskoordinator inom en ny
enhet för skydd och säkerhet, och
att ge räddningschefen i uppdrag att i samråd med säkerhetskoordinatorn ta fram och
presentera ett organisationsförslag inklusive resursbehov för den nya enheten för
2011 och 2012, samt
att ge räddningschefen i uppdrag att ta fram och presentera förslag för införande av
Tjänsteman i Beredskap (TiB) inklusive befattningsbeskrivning.
_________
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Kommunstyrelsen beslutar
att ge räddningschefen i uppdrag att rekrytera en säkerhetskoordinator inom en ny
enhet för skydd och säkerhet, och
att ge räddningschefen i uppdrag att i samråd med säkerhetskoordinatorn ta fram och
presentera ett organisationsförslag inklusive resursbehov för den nya enheten för
2011 och 2012, och
att ge räddningschefen i uppdrag att ta fram och presentera förslag för införande av
Tjänsteman i Beredskap (TiB) inklusive befattningsbeskrivning, samt
att därmed inrätta tjänsten som säkerhetskoordinator enligt förslaget; medel till
ändamålet att utgå av statsbidrag (40%) och omdisponerade medel inom
räddningstjänstens ram (60%).
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2011-02-09

Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Verksamheten för omsorg
Ekonomichef
KS/2011:65
§ 37
Ny boendeform trygghetsbostad för äldre i Orust kommun - Nybyggnation av
trygghetsbostad, Ängsviken, Henån
Regeringen beslutade 26 november 2009 att nuvarande statliga investeringsstödet för
särskilda boendeformer även ska kunna lämnas till en ny boendeformtrygghetsbostad för äldre. Investeringsstödet är tillgängligt för såväl nybyggnation
som ombyggnation till särskilt boende eller trygghetsbostad.
Inriktning av boendeformen finns beskriven i promemoria daterad 2009-10-23,
skriven av Socialdepartementen enheten för sociala tjänster.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 17 januari innefattas en trygghetsbostad
av bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation och där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de
boende under vissa angivna tider. Boendeformen har som avsikt att bidra till ökad
trygghetskänsla för äldre personer som känner sig oroliga och otrygga i sin
nuvarande bostad.
Lägenheter i trygghetsbostad kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt.
Andra krav är att lägenheterna skall innehas av personer som fyllt 70 år. När det
gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.
Lägenheterna i en trygghetsbostad bör vara planerade så att det är möjligt att bo kvar
om man får funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.
Stiftelsen Orustbostäder gjorde i skrivelse daterad 11 februari 2010 (dnr 2010:57
739) en framställan om att stiftelsen är intresserad av att söka investeringsstöd för
byggnation av trygghetsbostad på tomt vid Ängsviken i Henån. En sådan ansökan
medför krav på verksamhetsinnehåll enligt ovan. Stiftelsen efterhörde därför vad det
finns för möjlighet att Sociala omsorgsnämnden kan bistå med sådant innehåll som
avses för formen trygghetsbostad.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-04-20 § 48, att ge förvaltningschefen i
uppdrag att utreda och lämna förslag på hur verksamhetsinnehållet i boendeformen
trygghetsbostad på tomt vid Ängsviken, Henån kan utformas samt att ge
förvaltningschefen i uppdrag att göra en kostnadsberäkning av
verksamhetsinnehållet för trygghetsbostad.
______________
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Utskottet för omsorg beslutar
att enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 17 januari 2011 föreslå
Kommunstyrelsen att införa ny boendeform trygghetsbostad för äldre i Orust
kommun
att arbeta in de ekonomiska medel som krävs i Utskottet för omsorg gällande
boendeformen trygghetsbostad vid Ängsviken i 2012 års budget.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att införa den nya boendeformen enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2006:214
§ 38
Godkännande av överenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-08-31 § 61 bl.a. att godkänna överenskommelse
enligt rubrik avseende mottagning av 30 flyktingar i ett ettårsavtal 2006-2007.
Efter överläggningar med Migrationsverket och Länssyrelsen tecknades ett nytt avtal
daterat 2007-10-05, vari kommunen förband sig att ta emot 30 flyktingar varje år i ett
tillsvidareavtal (utom vad avser antalet emottagna – som avgårs i kommande ettårsavtal), vilket godkändes av kommunfullmäktige 2007-11-15 § 109.
Kommunfullmäktige godkände i beslut 2009/117 antalet emottagna till oförändrat
30 stycken.
Enligt Kommunförvaltningens skrivelse 19 januari 2011 finns nu ett nytt
avtalsförslag från Länsstyrelsen – daterat 2011-01-19 – som i förhållande till tidigare
tecknad överenskommelse är ändrad med hänsyn till ny lagstiftning och att det är ett
tillsvidareavtal helt och hållet d.v.s. också när det gäller antalet flyktingar/år som
kommunen åtar sig att ta emot. I avtalet framgår att kommunen fr.o.m. 2011 tar
emot samma årliga antal som tidigare, d.v.s. 30 stycken.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelsen; medel att täckas genom inflytande statsbidrag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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KS/2010:1261
§ 39
Ombyggnad Tuvesviks avloppsreningsverk
Förslag föreligger till ny investering:
Verksamhet:
751 Vatten- och avloppsverk (Affärsdrivande verksamhet)
Projekt:
Ombyggnad, Tuvesviks AR-verk
Beräknad utgift: 6.000.tkr
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 5 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 6 000 tkr anvisas
genom ökad långfristig upplåning.
__________
Johan Stein föreslår kommunfullmäktige besluta att inte bevilja den föreslagna
investeringen.
Hans Pernervik och Ingrid Cassel med flera yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Socialstyrelsen
Verksamheten för omsorg
KS/2011:161
§ 40
Yttrande till socialstyrelsen över inkommet klagomål i daglig verksamhet
Socialstyrelsen har 2 november 2010 mottagit en anmälan rörande missförhållanden
i den dagliga verksamheten Eklunden i Svanesund diarienummer 9.2-35126/2010.
Anmälan har inkommit från den berördas gode man och kopia av anmälan har
bifogats Socialstyrelsens begäran om yttrande, som kom in 6 december 2010 till
sociala omsorgsnämnden i Orust kommun.
Socialstyrelsen begär i skrivelse 2010-12-03 att nämnden yttrar sig över klagomålen.
Utskottet för omsorg beslutar
att godkänna verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 11 januari 2011
att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom verksamhetens skrivelse i samband
med tillsyn enligt 25 § LSS efter misshandel inom daglig verksamhet på Eklunden,
Svanesund
att kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt svar till Socialstyrelsen
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Johan Stein och Gunilla Josefsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande till Socialstyrelsen översända verksamheten för omsorgs
skrivelse, daterad 2011-01-11.
__________
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KS/2011:138
§ 41
Anmälan av kurser och konferenser
Inbjudan till Workshop
9 februari 2011
Stenungsunds kommun
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla Bo Andersson och Bengt Johansson.
__________
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§ 42
Anmälan av inkomna skrivelser
Förskottering av utbyggnad av länsväg 160 mellan Varekil och Säckebäck
10 januari 2011
Trafikverket
(KS/2006:170)
Uppföljning av folkhälsoavtal år 2010
15 januari 2011
Folkhälsorådet Orust
(KS/2011:105)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 43
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-01-26,
KSUL 2011-01-24, KSUO 2011-01-25, KSUS 2011-01-19

KS/2011:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2011-01-27

KS/2011:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2011-01-27

KS/2011:3 002

Gatu- och VA-verksamhet
VA-avtal enligt förteckning 2011-01-27

KS/2011:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut avseende lån i Kommuninvest AB
nr 47393 (KS/2011:137)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2011-01-13

KS/2011:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-01-27

KS/2011:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 31 - 170
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2011:6 023

