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Övriga deltagare
Anders Ekström, Tf kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Michael Severin, kommunjurist 8:25-9:20 § 148
Ingrid Cassel, ej tjg ers 9:40-9:45 § 149-155
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KS/2010:303
§ 147
Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut i
äldre- och handikappomsorg gällande socialtjänstlagen samt enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - 2 kvartalet 2010
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). En rapporteringsskyldighet
infördes i socialtjänsten 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från
länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den skall samordnas med tillsynen av hälsooch sjukvården. Tillsynen innefattar även LSS-rapporteringen.
Sociala omsorgsnämnden skall (cirkulär 2006:35 Sveriges Kommuner och Landsting)
till socialstyrelsen och kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen en gång per kvartal, som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet samt beslut som har verkställt.
Till fullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport med avidentifierande
uppgifter.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum och även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Antal
0
2

Verksamhet
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg

Ansökan/insats
Permanent boende
2 tidigare inrapporterade
beslut har nu verkställts

Rapportering har skett till Socialstyrelsen och kommunens revisorer 30 juli 2010.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-08-17 § 106 att redovisa en statistikrapport
till Kommunfullmäktige för andra kvartalet 2010, samt att lägga informationen till
handlingarna.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kanslichef
Kommunchef
Personalchef
Intranätansvarig
KS/2009:1291
§ 148
Ny förvaltningsorganisation i Orust kommun
Orusts kommun har beslutat att from 2011-01-01 genomföra en ny politisk
organisation
I detta ärende läggs förslag till hur kommunens olika verksamheter skall organiseras i
den kommande politiska strukturen. Beslutet i ärendet kommer under hösten att
följas upp med förslag till anpassningar av styrdokument. Dessutom skall den interna
organisationen i verksamheterna under utskotten arbetas igenom, och anpassas till
de nya förutsättningarna.
Beslutet i kommunfullmäktige rör den politiska organisationen. Frågor som rör
anpassningar av verksamheterna återstår. Beslutsunderlaget pekar ut inriktningen i
detta arbete och ger i flera frågor en tydlig vägledning när det gäller
förvaltningsorganisation. Detta är en utgångspunkt vid framläggandet av detta
förslag. I övrigt är utgångspunkterna att verksamheten Lärande skall fokuseras på
verksamhet som är statligt styrd genom skollag och läroplaner, verksamheten
Omsorg skall fokuseras på verksamhet som är statligt styrd genom Socialtjänstlag,
LSS och HSL, samt att verksamheten Samhällsutveckling skall innehålla övriga
verksamheter samt kommungemensamma stödprocesser. För kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges styrprocesser skall det finnas en central stab som leds av
en chef, och som styrs av en styrgrupp som består av kommuncheferna med
kommunchef i beredskap som ordförande.
Ärendet innehåller även ett förslag till ansvarsfördelning mellan kommande
Miljö/byggnadsnämnd och kommunstyrelsen samt förslag till politisk styrning av
Räddningstjänsten.
Förslaget:
Lärandeutskottet:
Från BUN:
Nuvarande verksamheter förutom nedanstående:
Till Samhällsutvecklingsutskottet flyttas hela kultur- och fritidsverksamheten
inklusive musikskolan.
Till Samhällsutvecklingsutskottet flyttas kostverksamheten.
Till Kommunstyrelsens kanslifunktion flyttas ANDT- samordnaren.

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2010-09-15

Omsorgsutskottet:
Från SON:
Nuvarande verksamheter
Tillkommer:
Arbetsmarknad
Samhällsutvecklingsutskottet:
Från nuvarande kommunstyrelseförvaltning:
TEK
Städ
Upphandling
Från nuvarande miljö/byggförvaltning
Planverksamhet, översiktsplan och detaljplaner
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Räddningstjänsten
Nuvarande Kommunstyrelseförvaltning
Kansli (nuvarande samt samordnad sekreterarfunktion)
Ekonomi (nuvarande samt samordnad ekonomfunktion)
Personal
Dessutom föreslås att följande funktioner underställs chefen för blivande
kommunstyrelsestab:
Folkhälsa
Information
Näringsliv
Miljö/byggnämnd
Nuvarande verksamhet förutom Planverksamheten
Enligt kommunstyrelsens beslut kommer kommunchefsuppgifterna att fördelas
mellan verksamhetsledarna för Lärande, Omsorg och Samhällsutveckling. Till chef
för kommunstyrelsens blivande stab förslås personalchefen (inom ramen för
nuvarande uppdrag). De lednings- och organisationsfrågor som blir aktuella inom
utskottens verksamheter och inom den blivande staben skall respektive chef arbeta
igenom, samt lägga eventuella förslag till förändringar, alternativt besluta enligt
delegation.
Detta arbete skall bedrivas så att det är klart senast under november innevarande år.
Senast då skall det även finnas färdiga förslag till reglementen, delegationsordningar
samt de andra styrdokument som kan behöva revideras med anledning av den nya
organisationen.
Ärendet har behandlats i den centrala samverkansgruppen 2010-06-10 samt
2010-06-29.
__________
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Ärendet föranleder diskussion.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att organisera kommunens verksamheter enligt detta förslag
fr.o.m. 2011-01-01, samt
att utse personalchefen Kristian Larsson till chef för den blivande
kommunstyrelsestaben fr.o.m. 2011-01-01.
__________
Bengt Johansson m.fl. föreslår kommunstyrelsen besluta att organisera kommunens
verksamheter enligt förslag 2010-06-21 fr.o.m. 2011-01-01 – med ändring av att
området näringsliv förs till samhällsutvecklingverksamheten och att utse
personalchefen Kristian Larsson till chef för den blivande kommunstyrelsestaben
fr.o.m. 2011-01-01.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________
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Exp:
Kollektivtrafikhandläggaren
KS/2010:99
§ 149
Ny busslinje inom Henåns tätort
I skrivelse 2010-01-28 föreslogs en ny busslinje inom Henåns tätort. Syftet var att ge
boende i Henåns tätort en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och för att skapa
resmöjligheter i anslutning till Orust Express vid bussterminalen.
Föreslagen projekttid var 1 april – 30 november med utvärdering efter augusti
månads utgång.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-10 § 43 att anta förslaget till projekt för ny linje
inom Henåns tätort, medel för ändamålet täcks i befintlig budgetram.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga projekttiden fram till 31 december med utvärdering efter november
månads utgång.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
KS/2010:565
§ 150
Medel för utökning av 0,5 förskoleavdelning vid Bagarevägens förskola
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-05-21 § 54 att till
kommunfullmäktige anmäla behovet om utökad organisation av barnomsorgen på
grund av den ökande efterfrågan samt hemställa om extra anslag till ytterligare en
halv förskoleavdelning i Henån under hösten 2010, då denna utökning inte ryms
inom barn- och utbildningsnämndens budgetram, och att uppdra till förvaltningen
att planera för en utökning med en halv avdelning vid
Bagarevägens förskola för att tas i bruk i augusti månad 2010.
Föreligger yttrande från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet daterat 201008-20.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att barn- och utbildningsnämnden tillförs 750 tkr i utökad budgetram för utökad
verksamhet inom förskolan, samt
att dessa medel ska tillföras ur medel till kommunstyrelsens förfogande.
__________
Birgit Strömberg och Roger Hansson m.fl. yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2010:707
§ 151
Avgift för hemsjukvården i Orust kommun enligt hälso- och sjukvårdslagen
avseende betalningsansvar i annan kommun 2010 enligt VästKoms
rekommendationer
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.
Landstingets ansvar för hälso- och sjukvård till befolkningen utgår från
folkbokföringsbegreppet, inte vistelsebegreppet. Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge
sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet utan att vara bosatt där.
Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det så kallade riksavtalet för
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen när vård ges av annat
landsting än där den enskilde är bosatt. Det är VästKoms åsikt att detta
betalningsansvar överförs till kommunen vid kommunaliserad hemsjukvård såvida
inte avtalet med landstinget säger annat. Praktiskt innebär detta att den vårdgivande
kommunen i Västra Götaland debiterar folkbokföringskommunen för det antal
timmar som man har överenskommit sig emellan när det gäller
hemsjukvårdsinsatsen.
Det ankommer alltså på vårdkommunen att när en patient begär hemsjukvård i
vistelsekommun skall vistelsekommunen stämma av med hemkommunen om
omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde och när
omfattningen på insatsen bestäms skall förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
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, samt att föreslå
kommunfullmäktige att anta VästKoms rekommendationer för hemsjukvården i
Orust kommun.
__________
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Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VästKoms
rekommendationer för hemsjukvården i Orust kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Gunilla Josefssons förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2010:695
§ 152
Motion om trafiksäkerhetsöversyn i samband med beviljande av bygglov
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2010-06-23 kommunfullmäktige besluta
att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att noga titta över trafiksituationen innan
bygglov beviljas för verksamheter som bedrivs på båda sidor av vägar.
Över motionen finns yttrande från stadsarkitekten daterat 2010-06-29.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2010:696
§ 153
Motion om trafiksäkerhet i kommunen; Flatön och Torsby
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2010-06-23 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att titta över trafiksituationen vid Handelsman Flink
på Flatön samt Indumarin i Tegneby, Torsby.
Över motionen finns yttrande från trafikhandläggaren, daterat 2010-08-20.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till yttrandet, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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§ 154
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanträdestider för regionfullmäktige 2011
22 juni 2010
Västra Götalandsregionen
(KS/2010:973)
Rapport från Nätverket Bohuslän
2010-08-10
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2010:975)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 155
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2010-08-18, 2010-08-25
och 2010-09-01

KS/2010:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2010-09-03

KS/2010:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-09-03

KS/2010:3 002

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för
fastigheten Härmanö 2:208 (KS/2010:797)
Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av
Hällevik 2:208 (vid Brovägen, Rune Olovson)
(KS/2009:800)
Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av
Hällevik 2:208 (vid Brovägen) (KS/2009:801)
Gatu- och VA-verksamhet
VA-avtal enligt förteckning 2010-09-03

KS/2010:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut avseende upplåning
Kommuninvest AB nr 44012 (KS/2010:833)
Delegationsbeslut avseende upplåning
Kommuninvest AB nr 42481 (KS/2010:834)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2010-08-20

KS/2010:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2010-09-03

KS/2010:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 83 - 89
Tillfälligt förordnande som Skorstensfejarmästare
i Orust kommun (KS/2010:839)

KS/2010:6 023
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