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Övriga deltagare
Anders Ekström, Tf kommunchef
Michael Severin, kommunjurist
Bo Andersson, ej tjg ers
Ingrid Cassel, ej tjg ers
__________
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Exp:
Tekniska enheten
KS/2009:1149
§ 129
Beställning av uppdrag till Orustbostäder för byggnation av gruppbostad enligt
LSS
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2009-10-27 § 128 att göra en framställan till
kommunstyrelsen om att budgetmedel tilldelas handikappomsorgen från januari
2010 i form av driftmedel för en ny gruppbostad enligt LSS, samt att göra en
framställan till kommunstyrelsen att densamma uppdrar till tekniska enheten
alternativt åt kommunens bostadsstiftelse Orustbostäder att anskaffa en gruppbostad
enligt LSS med färdigställande under våren 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-11-18 § 190 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att utreda och kostnadsberäkna
anskaffning av gruppbostad enligt förslaget, samt att återrapportera till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-16.
Denna rapport lades till handlingarna tills återrapportering med förslag på lösning
redovisas.
Under våren har sociala omsorgsförvaltningen ihop kommunens bostadsstiftelse
Orustbostäder undersökt olika alternativ av placering av LSS i befintliga byggnader
alternativ nybyggnation. Några befintliga byggnader som skulle kunna byggas om har
ej gått att tillgå. Det alternativet som är att föredra är nybyggnation av en
gruppbostad enligt LSS.
Orustbostäder har gett ett förslag att uppföra en ny gruppbostad LSS som inryms
med 6 platser, denna byggnad skall placeras intill Eklunden i Svanesund.
Detta förslag om placering av gruppbostaden är att föredra. Den placeras då intill
byggnader som idag har verksamheter inom sociala omsorgsförvaltningen samt det
är på kommunens mark.
Sven Olsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska enheten i uppdrag att beställa Orustbostäder att uppföra gruppbostad
enligt LSS och placeras intill Eklunden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Räddningschefen
KS/2010:355
§ 130
Nytt avtal avseende kommunens ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor
gällande sotning och brandskyddskontroll
Orust kommuns ansvar avseende sotning och brandskyddskontroll enligt Lag
2003:778 om skydd mot olyckor regleras i avtal mellan Orust kommun och
Skorstensfejarmästare Peter Hallberg daterat 1992-03-10. Avtalet är och undertecknat
av båda parter 1992-02-11.
I avtalets § 11 framgår att ”avtalet upphör att gälla i och med utgången av det kvartal
skorstensfejarmästaren uppnår 65 års ålder”. Detta inträffar 2011-03-25.
Skorstensfejarmästaren har i skrivelse 2010-05-01 sagt upp sin anställning
(underförstått avtalet med Orust Kommun) med en sista arbetsdag 2010-10-29.
Detta är korrekt enligt avtalets § 15.
KS beslutade 2010:355 § 91 att ge räddningschefen i uppdrag att ta fram, och till
Kommunstyrelsen presentera underlag för ett nytt sotningsavtal, kontrollera att
skorstensfejarmästaren fullgör sina skyldigheter i samband med att nu gällande avtal
avslutas, till Kommunstyrelsen kontinuerligt rapportera hur arbetet fortskrider.
I och med att Skorstensfejarmästare Peter Hallberg säger upp sin anställning uppstår
en ny situation, vilken räddningschefen redogjorde för KSAU 2010-06-02.
Räddningschefen har under arbetets gång varit i kontakt med bland annat Svenska
Skorstensfejarmästares Riksförbund, SKL och ett antal kommuner i Västra Götaland.
Intresseanmälningar har även inkommit från några intressenter.
Föreligger skrivelse från räddningschefen daterad 2010-06-04.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge räddningschefen i uppdrag att träffa en överenskommelse avseende akuta
åtgärder kopplat till LSO kap 3 §§ 4, 5 och 6 för tiden 2010-11-01 till dess ett nytt
sotningsavtal träder i kraft,
att ge räddningschefen i uppdrag att skriva en avsiktsförklaring avseende tecknande
av nytt sotningsavtal,
att ge räddningschefen i uppdrag att ta fram underlag för ett nytt sotningsavtal och
presentera detta för Kommunstyrelsen för antagande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kanslienheten
Ekonomienheten
Personalenheten
Tekniska enheten
KS/2010:660
§ 131
Undertecknande av handlingar
Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-09 § 130 att från kommunstyrelsen och dess
utskott utgående skrivelser skall kontrasigneras av kommunchef Ewa Reinhold,
kanslichef Börje Olsson, ekonomichef Torbjörn Ljungberg, personalchef Kristian
Larsson, teknisk chef Jan Johansson alt. Roland Kindslätt, beroende på vilket
verksamhetsområde som berörs, och att från kommunstyrelsen eller dess utskott
utgående skrivelser, köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser
och andra liknande handlingar - med undantag för handlingar i ärenden vari
beslutanderätten särskilt delegerats - skall kontrasigneras av endera kommunchef
Ewa Reinhold, ekonomichef Torbjörn Ljungberg, kanslichef Börje Olsson,
kommunjurist Michael Severin eller teknisk chef Jan Johansson alt. Roland Kindslätt.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-05-11 § 67 att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Roger Hansson att med kontrasignation av ekonomichef Torbjörn
Ljungberg utfärda borgensförbindelse.
Kommunstyrelsen beslutar med upphävande av tidigare beslut
att från kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser skall kontrasigneras av
kommunchef Anders Ekström, kanslichef Börje Olsson, ekonomichef Torbjörn
Ljungberg, personalchef Kristian Larsson, teknisk chef Roland Kindslätt, beroende
på vilket verksamhetsområde som berörs, och
att från kommunstyrelsen eller dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar,
avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser och andra liknande handlingar - med
undantag för handlingar i ärenden vari beslutanderätten särskilt delegerats - skall
kontrasigneras av endera kommunchef Anders Ekström, ekonomichef Torbjörn
Ljungberg, kanslichef Börje Olsson, kommunjurist Michael Severin eller teknisk chef
Roland Kindslätt, och
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Gustavsson att med
kontrasignation av ekonomichef Torbjörn Ljungberg utfärda borgensförbindelse,
samt
att ge ekonomichefen i uppdrag att omedelbart stryka de tjänstemän som avslutar sin
tjänst i Orust kommun från denna förteckning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

