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KS/2011:949
§ 178
Utskottet för omsorg - personärenden 2011
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2001.
Underlag utskottet för omsorg § 1105.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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KS/2011:1264
§ 179
Godkännande av yttrande till Socialstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 7
kap 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och 13 kap 5 § socialtjänstlagen
(2001:453) efter anmälan från anhörig
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2002.
Underlag utskottet för omsorg § 1112.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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KS/2011:1307
§ 180
Information gällande Najadvarvets konkursanmälan
Sven Pettersson, näringslivsutvecklare informerar om Najadvarvets konkurs.
Försäljningen av båtar har stagnerat. Konkursförvaltare är utsedd och utredning av
förutsättningarna för den fortsatta verksamheten startar idag då konkursförvaltaren
träffar ledningen för Najadvarvet.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2011:987
§ 181
Godkännande av exploateringsavtal mellan Morlanda Fastighets KB och Orust
kommun gällande Kårehogen 1:28 m.fl.
Morlanda Fastighets KB beviljades plantillstånd 2006-01-26 med syfte att utveckla
fastigheten med bostadsfastigheter för helårsboende.
Exploateringsavtalet reglerar bland annat att väganslutning till allmän väg skall
byggas ut innan en exploatering kan komma tillstånd. Avtalet reglerar även hur och
när gång- och cykelvägar och vägar skall byggas samt standard på va-nät inom
området.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att, efter det att justeringar genomförts utifrån förd diskussion och under
förutsättning att detaljplanen för Kårehogen 1:28 m.fl. vinner laga kraft,
godkänna exploateringsavtal mellan Morlanda Fastighets KB och Orust kommun
gällande fastigheten Kårehogen 1:28 m.fl.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal mellan Morlanda Fastighets KB och Orust kommun
gällande fastigheten Kårehogen 1:28 m.fl. under förutsättning att detaljplan för
Kårehogen 1:28 m.fl. vinner laga kraft.
__________
Bengt Johansson belyser efter diskussion i 9-gruppen, vikten av att byggnadsnämnden följer upp de åtaganden som exploatören framfört i genomförandebeskrivningen inför byggstart. En fråga som också diskuterats var om det var möjligt
att koppla fjärrvärme till området. Bengt Johansson framställer ett förslag om att
föra en dialog med Morlanda Fastighets AB gällande möjligheterna att ansluta
fastigheterna i gällande område till Orust kommuns fjärrvärmesystem.
Roland Kindslätt informerar om att det är en lång sträcka att dra fjärrvärmerör. En
kostnadskalkyl kan tas fram och ha den som ett underlag för en dialog med
exploatören.
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Kommunstyrelsen beslutar
att, efter det att justeringar genomförts utifrån förd diskussion och under
förutsättning att detaljplanen för Kårehogen 1:28 m.fl. vinner laga kraft,
godkänna exploateringsavtal mellan Morlanda Fastighets KB och Orust kommun
gällande fastigheten Kårehogen 1:28 m.fl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal mellan Morlanda Fastighets KB och Orust kommun
gällande fastigheten Kårehogen 1:28 m.fl. under förutsättning att detaljplan för
Kårehogen 1:28 m.fl. vinner laga kraft med tillägget att inbjuda Morlanda Fastighets
KB till en dialog gällande möjligheterna att ansluta fastigheterna i gällande område
till Orust kommuns fjärrvärmesystem.
__________
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KS/2011:244
§ 182
Antagande av detaljplan för Kårehogen 1:28 m.fl.
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en natur- och kulturmiljöanpassad
bebyggelse för åretruntboende, i anknytning till Morlandadalens rekreationsutbud
och Ellös samhälle. Planen möjliggör uppförande av 17 bostadshus, varav 5 parhus,
samt kompletterande byggnader.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna detaljplan för Kårehogen 1:28 m.fl., daterad 2 juni 2011, för antagande.
_________
Claes Nordevik framför ett förslag om redaktionell ändring i tjänsteskrivelsen,
”utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut” ändras till ”utskottet för
samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen”, därefter kommunfullmäktige
beslutar.
Bengt Johansson och Sven Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
undran om möjligheter till yttrande funnits, då inga synpunkter inkommit.
Roland Kindslätt informerar att det inte inkommit några synpunkter efter senaste
justeringen 2011-06-02.
Bo Andersson informerar att Bohusläns museum har deltagit i ett tidigt skede med
en arkeologisk utredning och därmed underlättat processen.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna detaljplan för Kårehogen 1:28, daterad 2 juni 2011, för antagande.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:988
§ 183
Godkännande av försäljning av flerbostadstomt, Huseby 1:78, i Husebybergen
för byggnation av enbostadshus
En förfrågan om att få förvärva tomten för byggnation av enbostadshus inkom
under hösten 2010. Tomten är belägen längst norrut inom området Husebybergen
och består av bergknallar med mycket stora höjdskillnader samt en damm som
upptar en väsentlig del av tomten. Ett flertal alternativ till aktuell tomt har
undersökts, såsom ny planläggning, försäljning av befintlig tomt.
Ingen av de befintliga kommunala småhustomterna till salu har den byggrätt om 350
kvm som efterfrågas.
Sökanden är uppsatt i den kommunala tomtkön. För att inte sökanden skall gå före i
kön föreslås att en förfrågan går ut till dem som står framför sökanden i den
kommunala tomtkön.
För att undvika att tomten kan avstyckas i framtiden krävs en planändring.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av flerbostadstomten, Huseby 1:78, för fastställt pris om
3 906 888 kronor under förutsättning att ingen som står före i befintlig tomtkö är
villig att köpa tomten.
_________
Bengt Johansson föreslår att det i beslutet ska tydliggöras att det är entomtsbestämmelser som ska gälla.
Bo Andersson föreslår att det görs ett tillägg till beslutet utifrån den text som finns i
tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att en planändring krävs, så att tomten i framtiden inte ska kunna avstyckas.
att godkänna försäljning av flerbostadstomten, Huseby 1:78, för fastställt pris om
3 906 888 kronor under förutsättning att ingen som står före i befintlig tomtkö är
villig att köpa tomten.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:1065
§ 184
Prövning av planbesked för fastigheten Härmanö 2:90
Ansökan om planändring från handel till kontor/bostad har tillställts kommunen
gällande fastigheten Härmanö 2:90 (banken). Byggnaden är tänkt att användas som
kontorslokal samt personalboende.
Detaljplanen avses handläggas med så kallat enkelt planförfarande enligt plan- och
bygglagen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att ge positivt planbesked, samt
att detaljplanen avses kunna antas under hösten 2012.
_________
Kommunstyrelsen bifaller förslaget från utskottet för samhällsutveckling.
_________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
OKFS
KS/2011:1003
§ 185
Justering av båthamnstaxa, taxe- och avgiftsbilaga A, grupp A4 för fartyg insatta
i yrkesverksamhet
I gällande taxa, taxe- och avgiftsbilaga, grupp 4A för fartyg insatta i yrkesverksamhet
står:
Fartyg/båt tillhörig person som har yrkesfiskelicens och använder denna för yrkesfiske eller
näringsidkare som har fartyg i yrkesmässig trafik. Som genom anmälan till Tekniska enheten,
kommunstyrelseförvaltningen. Fartyget/båten skall ha någon av kommunens hamnar som hemma
hamn eller regelbundet använder dessa.
Formuleringen behöver justeras så att det tydliggörs vilken kategori som får nyttja
denna del av taxan. Idag kan texten tolkas olika mot vad innebörden från början var.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att anta följande justering av båthamnstaxa, taxe- och avgiftsbilaga, grupp A4 för
fartyg insatta i yrkesverksamhet:
För fartyg insatta i yrkesverksamhet. Får nyttjas först efter ett godkännande av verksamheten för
samhällsutveckling. Kriterierna för att godkännas är att man måste kunna visa upp godkänt
certifikat eller liknande för framförande av fartyg (ej fritidsbåt) för kommunen.
Fartyget/båten ska ha någon av kommunens hamnar som hemmahamn eller regelbundet använda
någon av dessa samt att hamnkaptenen i respektive hamn gett sitt medgivande och anvisat
tillgänglig plats om så finnes.
_________
Hans Pernevik ställer sig frågande till skrivningen gällande, kriterierna ”måste kunna
uppvisa certifikat för framförande av fartyg”. Denna skrivelse kan vara för otydlig
Gäller det hamnar inom Orust Kommun eller hamnar som administreras av
kommunen?
Roland Kindslätt påpekar att detta gäller näringsidkare och en ansökan ska inkomma
till kommunen och godkännas av verksamheten för samhällsutveckling. Gäller ej
fritidsbåtar. Gäller näringsidkare som har hemmahamn på Orust under förutsättning
att det finns platser i hamnen som kan upplåtas.
Lars-Åke Gustavsson understryker att det är viktigt att fiskare har tillgång till
kommunens hamnar
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Ulf Sjölinder framför ett förslag om att i beslutet i texten ska ändras från kriterier till
minimikriterier.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta justering av båthamnstaxa, taxe- och avgiftsbilaga, grupp A4 för fartyg
insatta i yrkesverksamhet med ändringen i beslutet, att minimikriterier ersätter
kriterier, samt
att för fartyg insatta i yrkesverksamhet: får nyttjas först efter ett godkännande av
verksamheten för samhällsutveckling. Minimikriterier för att godkännas, är att man
måste kunna visa upp godkänt certifikat eller liknande för framförande av fartyg (ej
fritidsbåt) för kommunen. Fartyget/båten ska ha någon av kommunens hamnar som
hemmahamn eller regelbundet använda någon av dessa samt att hamnkaptenen i
respektive hamn gett sitt medgivande och anvisat tillgänglig plats om så finnes.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Ekonomienheten
KS/2011:416
§ 186
Uppdrag om utredning av föreningsbidrag till Kvinnojourer i Uddevalla och
Stenungsund
Socialnämnden i Orust kommun har sedan 2004 lämnat bidrag årligen till
Kvinnojourerna i Uddevalla och Stenungssund. Från 2008 och till och med 2010 har
föreningarna beviljats med 10 000 kronor vardera. Det har varit synpunkter på
bidragens summor under åren dels från kvinnojouren i Stenungsund dels från
politiker i Orust kommun. Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-02-23 § 22 att
uppdra åt förvaltningschefen att utreda frågan gällande nämndens föreningsbidrag
till kvinnojourer och presentera ett förslag till nämnden i frågan.
Utskottet för omsorg beslutade 2011-05-27 § 50 att avvakta med beslut om bidrag
till kvinnojourerna Stenungsund och Uddevalla för år 2011 i avvaktan på att
verksamhetens utredning skulle bli klar.
Våld i nära relationer och kvinnofrid har varit i fokus de senaste 10-12 åren och
landets kommuner var väl inte först ut när det gällde att uppmärksamma dessa
frågor. Socialtjänsten ansåg att man hjälpte de kvinnor som bad om det på bästa
möjliga sätt. Problemet var hur frågeställningarna såg ut och om det var rätta frågor
som ställdes.
Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och inte enbart bland
socialtjänstens vanliga kunder. För många människor kan det ta emot att vända sig
till socialtjänsten och då spelar kvinnojourerna en viktig roll. Eftersom det ofta finns
barn med i bilden är det mycket viktigt att kvinnojourerna och socialtjänsten har ett
gott och nära samarbete så att det inte finns någon tvekan om att förmedla kontakter
med socialtjänsten i de fall det blir nödvändigt.
I Orust kommun har kvinnofridsfrågorna eller våld i nära relationer inte enbart blivit
en fråga för Socialtjänsten. Folkhälsorådet och Folkhälsosamordnaren har frågan om
våld i nära relationer på sin agenda och kunskap i frågan har spridits i hela
kommunen. Samverkan i dessa frågor är omfattande och berör även
grannkommunerna. Bland annat kan nämnas att Stiftelsen Orustbostäder beslutade
under 2010 att ge förtur till lägenheter till de personer, som drabbas av våld i nära
relationer.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 20 juni 2011 anser individ- och
familjeomsorgen att det inte är möjligt att upprätta avtal med någon av de
kringliggande kvinnojourerna, som gäller ett riktat samarbete dit kvinnorna i Orust
kommun ska kunna vända sig. Det ska finnas en valfrihet för kvinnan att kunna
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vända sig till något av de olika kvinnojourernas upptagningsområden och därför är
det bättre att det ser ut som det gör nu. När det gäller akuta situationer hanteras det
till stora delar bra av kommunens socialtjänst, men det måste finnas möjlighet för
kvinnan att kunna välja en kvinnojour där kvinnan känner sig trygg.
Därför är det viktigt att Orust kommun via föreningsbidrag bidrar till att
kvinnojourerna får vara kvar, men föreningsbidraget bör inte vara kravlöst. Enligt
politiken bör det finnas en motprestation från kvinnojourerna. Kvinnojourerna har
mycket kunskap, som de kan ge kommunala verksamheter i form av föreläsningar
någon gång per år eventuellt i kommunens skolor etc.
Verksamheten för omsorg föreslår nämnden att höja bidragsnivån till max.
35 000 kronor till respektive kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla per år under
förutsättning att det i ansökan ska finnas med dels en verksamhetsberättelse från
föregående år dels en verksamhetsplan samt förslag på hur de vill medverka till
kunskapsöverföring i de kommunala verksamheterna.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag till respektive kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla med
maximalt 35 000 kronor per år under förutsättning att det i ansökan ska finnas med
dels en verksamhetsberättelse från föregående år dels en verksamhetsplan samt
förslag på hur de vill medverka till kunskapsöverföring i de kommunala
verksamheterna
att kostnaden för bidrag till kvinnojourer arbetas in i Kommunstyrelsens budget
2012.
______________
Gunilla Josefsson, Hans Pernervik samt Anders Fröjdö yrkar bifall till förslaget.
Gunilla Josefsson lyfter fram betydelsen av att kvinnojourerna fortsättningsvis ges
bidrag, för att de ska kunna utveckla arbetet mot våld i nära relationer och
kvinnofridsfrågor. Det är viktigt för Orust kommun att ta tillvara den kompetens
som finns på kvinnojourerna.
Lena Danielson föreslår att Kvinnojourerna bjuds in till ett Kommunstyrelsemöte.
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Anders Fröjdö yrkar bifall till förslaget samt understryker betydelsen av att
kommunen har en god kontroll på föreningarnas ekonomi, framförallt när flera
bidragsgivare och kommuner ger stöd till föreningar.
Gunilla Josefsson informerar om att bidraget föreslås höjas från 10 000 kr till 35 000
kr. En god ekonomisk redovisning har lämnats av Kvinnojourerna.
Det ökade bidraget motsvarar det ansvar kommunen har för dessa två kvinnojourer.
Det är möjligt för kvinnor att söka till vilken kvinnojour man vill och då betalar
respektive kommun en dygnsavgift
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bidrag till respektive kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla med
maximalt 35 000 kronor per år under förutsättning att det i ansökan ska finnas med
dels en verksamhetsberättelse från föregående år dels en verksamhetsplan samt
förslag på hur de vill medverka till kunskapsöverföring i de kommunala
verksamheterna, samt
att kostnaden för bidrag till kvinnojourer arbetas in i Kommunstyrelsens budget
2012.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Ekonomienheten
KS/2011:940
§ 187
Uppföljning av plan för anhörigstödsutveckling
2010-2011
Från och med 1 juli 2009 gäller en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om stöd till
anhöriga. Bestämmelsen enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen innebär, att det nu är en
skyldighet för kommunerna att erbjuda anhöriga stöd. Den nya lagstiftningen har
följande lydelse; ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder”. Målgruppen anhöriga har utvidgats till att gälla
hela socialtjänstens verksamhet.
Socialstyrelsen förmedlar ekonomiskt stöd till kommunerna för att genomföra den
nya bestämmelsen enligt socialtjänstlagen. För 2009 avsattes 149,85 miljoner kronor
nationellt vilket för Orust kommun innebar 270 000 kronor och för 2010 finns
sammanlagt 300 miljoner kronor avsatta nationellt, vilket för Orust kommun innebär
540 000 kronor. Även för 2011 är 300 miljoner kronor avsatta nationellt. Pengarna
är dock ej öronmärkta utan är ett kommunalekonomiskt utjämningsbidrag.
Socialstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för
tillämpning av den förändrade lagstiftningen.
Socialstyrelsen har i meddelandeblad (2009-11-32) skrivit att det utifrån den nya
bestämmelsen i 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen är viktigt att kommunerna tar fram en
strategi, som beaktar:
- att det är anhöriga inom hela socialtjänstlagens verksamhetsområden - omsorgen
om personer med funktionsnedsättning , individ- och familjeomsorgen samt
äldreomsorgen – som berörs av bestämmelsen.
- att information om kommunens anhörigstöd ges till invånarna och att samarbete
inleds med hälso- och sjukvården för att nå anhöriga i ett tidigt skede.
- Att utveckla förhållningssättet till, och bemötandet av, anhöriga inom socialtjänsten
och hälso- och sjukvården.
För att arbeta enligt förändrade lagstiftning och ta reda på hur vi bäst bör utveckla
stödet till anhöriga i Orust kommun utarbetades en plan för anhörigstödsutveckling,
diarienummer 2010:129. Planen för anhörigstödsutveckling angav att det i nuläget
inte finns uppföljning och kvalitetssäkring på individnivå. En utvärdering bör ske för
att försäkra att rätt anhörigstöd ges på ett så bra sätt som möjligt.
Enkäter bör utformas och skickas till de anhöriga som finns på anhörigförteckningen för att sedan sammanställas och analyseras.
Planen beslutades av Sociala omsorgsnämnden 2010-08-17 § 103.
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Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 7 juni 2011 har verksamheten gjort ett
förslag om revidering av anhörigstödplan 2010-2011 för Orust kommun.
______________
Johan Stein (c) yrkar bifall till förslaget och föreslår att ändra ”i budgetarbetet för
2013”.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revidering av anhörigstödplan 2010-2011 för Orust kommun
att finansiering av en utökning av tjänster bör beaktas i budgetarbetet för 2012.
______________
Lena Danielsson beskriver anhörigstöden som mycket värdefulla. Framöver måste
stöd erbjudas till alla som vårdar en nära anhörig som är långvarigt sjuk, äldre eller
har funktionshinder, inom socialtjänstens verksamhet. Ett förtydligande till beslutet
är att det föreslås ske en utökning med 0,75 årsarbetare enligt tjänsteskrivelsen.
Gunilla Josefsson informerar om att statliga medel, stimulansbidrag ska användas för
att utveckla anhörigstödet. På sikt måste ytterligare tjänster tillföras för att kunna
fortsätta att driva en utvecklad verksamhet.
Johan Stein föreslår att det i beslutet ska framgå att det sker en utökning med 0,75
årsarbetare och att det blir en heltidstjänst då det redan finns en tjänst på 0,25.
Bengt Johansson belyser vikten av att det framgår i beslutet vilken utökning av
tjänster som ska göras.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revidering av anhörigstödplan 2010-2011 för Orust kommun, samt
att finansiering för utökning med 0,75 årsarbetare bör beaktas i budgetarbetet för
2012.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Socialstyrelsen
KS/2011:878
§ 188
Ansökan om stimulansbidrag för insatser för vård och omsorg om äldre personer
år 2011
Orust kommun har under åren 2007, 2009 och 2010 ansökt och beviljats
stimulansbidrag i syfte att utveckla och höja kvalitén för vård och omsorg om äldre.
De områden som förvaltningen prioriterade var kost och nutrition, rehabilitering,
demensvård och det sociala innehållet. Det utvecklingsområdet som inte är avslutat
är rehabilitering.
2006 beslutade riksdagen efter att behandlat regeringens proposition Nationell
utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.2005/06:115) att avsätta
stimulansbidrag till kommuner och landsting för att förbättra vården och omsorgen
om äldre. De områden som regeringen tidigare har prioriterat:
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Det sociala innehållet
• Läkartillgång såväl i särskilt boende som i ordinärt boende
• Läkemedelsgenomgångar
• Förebyggande arbete
Verksamheten prioriterade utveckling av demensvård, rehabilitering, kost och
nutrition och det sociala innehållet. De områden som avslutades 2008 var
demensvård och det sociala innehållet. Utvecklingsområdet rehabilitering utvidgades
i form av ett Hemrehabiliteringsprojekt. Dettas förväntas pågå under 2011 för att
därefter bli en del av ordinarie verksamhet.
Inom området kost och nutrition har Genombrottsmetoden tillämpats och
omfattade samtliga särskilda boenden och parallellt med detta har ett projekt pågått
som bland annat innefattade kvalitetssäkring av måltiderna i särskilda boenden.
Genombrottsmetoden är nu en del av den ordinarie verksamheten.
Regeringen har i riktlinjerna för användningen av stimulansbidrag år 2011 prioriterat
följande områden:
• Demensvård
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Det sociala innehållet
• Läkemedelsgenomgångar
• Förebyggande arbete

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Verksamheten har prioriterat områdena kost och nutrition och rehabilitering.
Projekten har pågått sedan 2007 och resultaten har övervägande varit positiva.
Projektet som omfattade kost och nutrition avslutades våren 2011. Projektet som
omfattar rehabilitering pågår. Stimulansbidraget för 2011 kommer att användas till
att integrera projektet till att bli ordinarie verksamhet.
I direktiven för stimulansbidragen 2011 är att kommunen och landstinget skall ha ett
samverkansavtal om rehabilitering enligt Socialstyrelsen föreskrifter om samordning
av insatser för habiliteringen och rehabilitering( SOSFS 2008:20). Se bilaga.
Nationella mål och riktlinjer för användningen av stimulansbidraget kommer att
vidareutvecklas och preciseras successivt i takt med att Socialstyrelsen tar fram
evidensbaserade riktlinjer och kvalitetsindikatorer samt att tillgången till statistik
kommer att förbättras. En del av stimulansbidraget får användas för att kompensera
kommunerna för kostnader som uppstår till följd av ökade krav på dokumentation
och inlämning av statistikuppgifter inom området.
Stimulansbidraget fördelas till varje kommun efter befolkning 65 år och äldre. För
Orust kommun innebär detta 408 900 kronor. Dessa medel kommer att användas till
att integrera projekt Hemrehabilitering till ordinarie verksamhet.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 1 juni 2011 finns förslag på att ansöka hos
Socialstyrelsen om stimulansbidrag med 408 900 kronor för finansiering av projekt
Hemrehabilitering för att integrera metoden till ordinarie verksamhet
___________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om stimulansbidrag med 408 900 kronor för finansiering av
projekt Hemrehabilitering för att integrera metoden till ordinarie verksamhet
att översända ansökan till Socialstyrelsen.
___________
Kommunstyrelsen bifaller förslaget från utskottet för omsorg.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2011:873
§ 189
Avgift för hemsjukvård och hemtjänst i Orust kommun avseende
betalningsansvar i annan kommun 2011
Hemsjukvård
De 49 kommunerna i Västra Götaland har sedan 1 januari 1999 ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende i enligt med det så kallade ”Primärvårdsavtalet”.
Kommunerna har därmed övertagit Västra Götalandsregionens (VGR) lagstadgade
ansvar att bedriva hemsjukvård. I avtalet finns inga undantag redovisade utan
kommunerna har iklätt sig ett ansvar att ge hemsjukvård till befolkningen på samma
villkor som VGR fortsatt har eget ansvar för hemsjukvården.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-06-22 § 89 att följa VästKoms
rekommendationer om att ersättningsnivån för kommunal hemsjukvård i Orust
kommun dels för sjukvård som utgår ifrån hemsjukvårdens sjuksköterskor dels
ersättningsnivån för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut enligt
den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen och att föreslå
Kommunfullmäktige att anta VästKoms rekommendationer för hemsjukvården i
Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-21 § 95 att anta VästKoms
rekommendationer för hemsjukvården i Orust kommun.
Hemtjänst
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 1 juni 2011 har riksdagen från 1 maj
2011 beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bland annat få ersättning från
bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen. Något
fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen skall ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå
som bosättningskommunen tillämpar. VästKoms styrelse beslutade 12 maj 2011 att
rekommendera de 49 kommunerna i länet, att ersättningsnivån dem emellan utgår
från samma kriterier och nivå oavsett insatsen gäller hemsjukvård eller hemtjänst.
Innan beslut lämnas till den enskilde som gäller hemsjukvård och/eller hemtjänst i
vistelsekommun skall avstämning ske med hemkommunen om omfattning på
vårdinsatsen. I själva vårdinsatsen inräknas även restid om sådan krävs.
Ersättningsnivån för 2011 är:
515 kronor/timma - för sjukvård som utgår ifrån distriktssjuksköterskebeslut och
hemtjänst godkänd av biståndsbedömare.
540 kronor/timma - gäller för behandling som beslutas av
sjukgymnast/arbetsterapeut.
______________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att följa VästKoms rekommendationer om ersättningsnivån i Orust kommun för
utförda hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen
att föreslå Kommunfullmäktige att anta VästKoms rekommendationer för utförda
hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen.
______________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att följa VästKoms rekommendationer om ersättningsnivån i Orust kommun för
utförda hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen, samt
att föreslå Kommunfullmäktige att anta VästKoms rekommendationer för utförda
hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen.
__________

Orust kommun
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
KS/2011:1090
§ 190
Fyrbodals verksamhetsplan 2012
Fyrbodals Kommunalförbund ska före utgången av september månad fastställa
budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Förslag till Verksamhetsplan och
budget för 2012 är utsänd på remiss till medlemskommunerna. Synpunkter ska vara
kommunförbundet tillhanda senast 23 augusti.
Kommunalförbundet har ambitionen att utvecklas till en värdefull och nära resurs
mellan medlemskommunerna. Förbundet ska verka för att som sammanhållande
länk, stödja kommunerna i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö
med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området.
Kommunalförbundet ska verka i fältet mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna. Regionen bedriver ett regionalts utvecklingsarbete bl.a. genom att
utarbeta handlingsplaner inom de fem fokusområdena. Handlingsplanerna utarbetas
och bereds gemensamt via kommunalförbunden. De fem fokusområdena är:
• infrastruktur
• utbildning
• hälsa
• kultur
• näringsliv
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna följande yttrande:
”Det är viktigt att verksamhetsplanen inte spänner över för många frågor utan
koncentrerar och fokuserar arbetet på ett färre antal prioriterade inriktningar för
2012.
Exempelvis inom infrastruktur så bör de två första att- satserna vara självklarheter
och därmed inte ska lyftas som prioriterade inriktningar
• att beslutade väginvesteringar och åtgärder påbörjas och genomförs inom
tidplan
• att stråkpotterna ger maximal nytta per insatt krona
Infrastrukturfrågan återkommer dessutom inom näringslivets prioriterade
inriktningar, vilket skulle kunna undvikas genom en ökad samordning av
beredningarnas prioriteringar.”
att i övrigt instämma i förslaget till verksamhetsplan.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Trafikverket
KS/2011:995
§ 191
Yttrande ang idéstudie Södra Bohusbanan
Trafikverket har tagit fram en idéstudie för Södra Bohusbanan (sträckningen
Göteborg - Uddevalla). I idéstudien presenteras förslag för en framtida utveckling
som utgår från uppsatta mål på nationell-, regional- och lokal nivå. Utgångspunkten
är fyrstegsprincipen och de föreslagna åtgärderna har även översiktligt analyserats ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv.
I idéstudien presenteras 7 st utbyggnadsalternativ samt ett jämförelsealternativ. För
varje alternativ redovisas vilka åtgärder som krävs och vilka funktioner som uppnås.
Trafikverkets syfte med idéstudien är att ta fram ett gemensamt kunskaps- och
beslutsunderlag för hur den fortsatta planeringen av banan ska genomföras.
Trafikverket har givit kommunen tillfälle till samråd kring idéstudien och har i
samband med detta presenterat följande frågor som anses viktiga att besvara:
Hur ska Södra Bohusbanan utvecklas som transportstråk utifrån kommunens
synvinkel?
Vad är särskilt viktigt att arbeta vidare med?
Finns det transportfunktioner (se sid. 31 i Idéstudie Södra Bohusbanan) som
kommunen tycker ska ges en större vikt än andra?
Hur ser kommunen på Trafikverkets bedömning av framtiden med koppling till
åtgärder på kort, medellång och lång sikt?
Hur kan kommunen bidra till utvecklingen av Södra Bohusbanan?
Hur tycker kommunen att det gemensamma fortsatta arbetet bör ske?
Yttrande
Orust kommun följer Trafikverkets arbete med Södra Bohusbanan med stort intresse
och stödjer de övergripande mål som redovisas av Trafikverket i idéstudien.
Det är av mycket stor vikt för kommunen att infrastrukturen och
kommunikationerna söderut till Göteborg och Göteborgsregionen förbättras och
utökas i enlighet med idéstudien eftersom det bedöms vara en avgörande
förutsättning för fortsatt utveckling av såväl kommunens som regionens tätorter,
landsbygd och näringsliv.
En effektiv, tillgänglig och modern infrastruktur, där Södra Bohusbanan är en given
del, tror kommunen är avgörande för att nyttogöra de tillgångar som Orust och
regionen innehar av expansiv arbetsmarknad, kreativt näringsliv, attraktiva
bostadsmiljöer och generösa möjligheter till fritidsliv i en allt mer konkurrensutsatt
global tillvaro.

Orust kommun
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Mot denna bakgrund lämnar kommunen följande svar på trafikverkets
frågeställningar:
Strukturbilden och arbetspendling
Några av de viktigaste prioriteringsområdena för Orust kommuns när det gäller tågoch bussförbindelserna söderut är höjd kapacitet, garanterade avgångstider samt
förbättrad turtäthet med avseende främst på arbetspendling. Södra Bohusbanan bör
därför enligt kommunens mening utvecklas till att vara ett realistiskt och attraktivt
alternativ för resenärerna. Enligt kommunens mening är det viktigt att i det
sammanhanget tillgodose det turistiska resandets behov men särskild prioritet måste
ges arbetspendling och arbetsrelaterade resor så att förutsättningar för detta
optimeras till och från ö-kommunerna Orust och Tjörn. Orust kommun har idag den
betydande och största in- och utpendlingen till arbetsmarknaden i och kring
Göteborg vilket gör frågan om förbättrade kommunikationer söderut till den
viktigaste närings- och bostadspolitiska frågan för kommunen, vilket kommunen
även i samband med detta tillfälle vill betona och lyfta fram.
I detta sammanhang är det därför av stort intresse för Orust kommun att
strukturbilden för regionen kompletteras med Orust som en utpekad länk som skall
knytas närmare regionen genom att den naturligt ingår i regionens struktur och
därigenom med den nu planerade Södra Bohusbanan. Kommunen ser därför gärna
att Orust i likhet med övriga kommuner i idéstudien tas med som underlag för den
fortsatta processen.
Medveten utformning
En av Bohusläns viktigaste näringar är besöksnäringen och regionen representerar
även stora kulturella värden för Sverige som helhet. Dessa värden byggs upp av ett
flertal olika beståndsdelar där varje del är viktig att utveckla på ett medvetet sätt. Ett
av dessa värden som kommunen anser är en väsentlig del i den fortsatta
förvaltningen och utvecklingen av Bohuslän som kulturbärare är de estetiska värden
som återfinns i landskap och bebyggelse. Utifrån detta perspektiv anser kommunen
att det är av stor vikt att de fysiska ingrepp och byggnader som Södra Bohusbanan
kommer att ge upphov till ges en medveten och modern utformning med höga
gestaltningsmässiga kvaliteter i internationell klass. Detta anser kommunen är en
nyckelfråga för att, vid sidan om att betona kommunikationernas och
infrastrukturens attraktivitet och betydelse för framtiden samt för att göra den
relevant i människors vardag, även bygga Bohusläns estetiska värden ännu starkare.
Detta tydliggörs kanske också bäst genom att föreställa sig en dåligt gestaltad
infrastruktur och vilka negativa effekterna detta omedelbart skulle få för Bohuslän
som varumärke.

Orust kommun
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Resecentrum Stenungsund
Orust kommun ser mycket positivt på nytt resecentrum i Stenungsund men vill
betona att kommunen starkt förordar att resecentret placeras i det södra alternativet
vid Nösnäs för snabbaste och effektivaste resväg vidare till öarna. Det är också
angeläget att anläggningen ges höga gestaltningsmässiga kvaliteter samt en
utformning som underlättar för arbetspendling med kollektivtrafik från kommunen.
Detta innebär att kommunen gärna ser att ett framtida resecentrum även invändigt
håller hög kvalitet i logistik och estetik där det med modern teknik och genomtänkt
utformning skapas en tydlig och attraktiv miljö för resenärerna. Den karaktär som
byggnaden kommer att ge besökaren skall både kunna locka till spontana resor ut till
öarna men redan här även förmedla de dynamiska värden Orust och Tjörn vill
kommunicera.
Transportfunktioner på kort, medellång och lång sikt
Den mest prioriterade transportfunktionen för Orust kommuns del är som redan
nämnts arbetspendling. Tätt därefter bedöms transporternas funktion för turismen
och godshantering vara väsentliga för öns utveckling. På kort sikt är det avgörande
att funktioner såsom hög kapacitet, täta turer samt kortade res- och anslutningstider
mellan olika trafikslag tillgodoses där en framtida kvartstrafik mellan Göteborg och
Stenungsund är viktiga att uppnå. På lång sikt är de angivna funktionsmålen av
allmän vikt för Orust kommun där kvartstrafik mellan Göteborg och Uddevalla och
resandeutbyte Kungälv är de viktigaste.
Kommunens bidrag i det fortsatta arbetet
Orust kommun ser positivt på att bidra till utvecklingen av Södra Bohusbanan.
Kommunen har för avsikt och kommer att verka för att i sin samhällsplanering skapa
attraktiva områden för boende och näringsliv så att resandeunderlaget för planerade
investeringar kan ökas.
Hur och i vilka former kommunen kan bidra i processen kommer kanske bäst att
preciseras i takt med att processen fortskrider. Kommunen fortsätter gärna att vara
samrådspart och skulle delta med stort intresse vid eventuella samråds- och
informationsmöten. Kommunen vill förstås även gärna bidra med arbetsinsatser och
faktaunderlag m.m. för att underlätta att Orust kan komplettera strukturbilden och
det fortsatta underlaget i Trafikverkets kommande arbete. Förslagsvis ställer
kommunens planeringsavdelning upp med resurser och kontaktpersoner för
gemensamt arbete i den fortsatta processen.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till förslaget samt understryker vikten av att Orust
kommun deltar i det fortsatta arbetet

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26

2011-08-10

Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovannämnda förslag till yttrande som sitt eget till Trafikverket.
__________

Orust kommun
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§ 192
Anmälan av inkomna skrivelser
Konjunkturbarometer för Västra Götaland
20 maj 2011
Västra Götalandsregionen
(KS/2011:1356)
Västtrafiks årsredovisning
3 juni 2011
Västtrafik AB
(KS/2011:884)
Beställarbokslut 2010
Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
9 juni 2011
Västra Götalandsregionen
(KS/2011:997)
Verksamhetsplan 2012-2014
15 juni 2011
Västtrafik AB
(KS/2011:1257)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om fastbegränsning i Mollösund,
Orust kommun
12 juli 2011
Länsstyrelsen Västra Götalands län
(KS/2010:150)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 193
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-06-29,
KSUL 2011-06-13, KSUO 2011-06-21, KSUS 2011-06-22

KS/2011:1 002

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2011-07-07

KS/2011:5 002

Personalärenden
Enligt löpnr 429 - 557

KS/2011:6 023

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-08-01

KS/2011:3 002

__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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Exp:
Henåns IF
Finanschef
Kommunstyrelsens ordförande
KS/2011:1119
§ 194
Ansökan 2011-08-09 om kommunal borgen för Henåns IF
Henåns IF inkommer 2011-08-09, under hänvisning till tidigare förda diskussioner,
med förfrågan om kommunal borgen för ett lån på 126 000 kr.
Syftet är att ersätta ett äldre lån, med privata borgenärer, med ett nytt lån, borgat av
kommunen.
Fullmäktige beslöt 2010-12-16 § 152 bl a att i kommunstyrelsens reglemente införa
följande nya delegation: ”att bevilja borgen åt förening inom styrelsens
verksamhetsområde, dock högst 250 000 kr i högst 5 år. Summan av dylika
borgensåtaganden får inte överstiga 1 000 000 kr”.
__________
Claes Nordevik undrar om samma regler gäller för föreningar som för stiftelser, där
det ska utgå en borgensavgift enligt lag.
Roger Hansson förklarar att borgensavgift inte gäller för föreningar.
Bengt Johansson begär ajournering.
Bengt Johansson yrkar bifall när mötet återupptas. Det är viktigt att stödja
föreningen fortsättningsvis. Detta beslut är ett första steg som reder ut situationen
med privata borgenärer men inte förändrar situationen för föreningens medlemmar.
Sven Olsson understryker att detta beslut reder ut situationen med privata
borgenärer och att kommunen även fortsättningsvis ska stödja föreningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Henåns IF borgen för ett lån på 126 000 kr enligt framställan, och
att lånet skall löpa på 5 år, om inte kortare tid överenskommes med föreningen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Roger Hansson att, med
kontrasignation av finanschef Torbjörn Ljungberg, underteckna
borgensförbindelsen.
__________

Orust kommun
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KS/2006:170
§ 195
Anhållan om förskottering gällande Rv 160
En gemensam ansökan från Fyrbodals kommunalförbund och Orust kommun
skickas, angående förskottering av riksväg 160. Ansökan leder till att Orust kommun
kan få ta del av medel i vårbudgeten.
Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen, gällande anmälan om förskottering.
__________

