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Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-04-13

Övriga deltagare
Lena Danielsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Susanne Gustafsson, verksamhetschef Lärande
Sven Pettersson, näringslivsutvecklare 8:15-9:20 § 72-73
Ola Frithiofsson, utredare 8:50-9:20 § 73
Bengt Fredriksson, ekonomichef 9:40-10:05 § 74 -75
Alice Österman, ekonom 9:40-10:05 § 74 -75
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling 10:45-? § 87-88
Rickard Karlsson, planarkitekt 10:45-11:00 § 87
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare
Lotta Husberg, ej tjänstgörande ersättare
Anders Tenghede, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare 8:15-9:20 § 72-73
__________
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Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2011-04-13

KS/2011:136
§ 72
Näringslivsrapport
Näringslivsutvecklaren informerar om dagsläget vad gäller näringslivsfrågor i
kommunen.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:581
§ 73
Information om förstudie för serviceutveckling på Gullholmen/Härmanö i
samverkan med Käringön
Föreningen Gullholmens byalag och samhällsföreningen Gullholmen har sökt bidrag
till ovanstående förstudie hos Tillväxtverket och sedermera beviljats medel till
densamma.
Utredaren Ola Frithiofsson föredrar ett framtaget utkast, daterat 2011-04-03.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:420
§ 74
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2010 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Föreligger Stiftelsen Orustbostäders upprättade förslag till årsredovisning för år
2010.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2010.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:306
§ 75
Kommunens årsredovisning för år 2010
Föreligger av kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag till årsredovisning för
år 2010.
__________
Ingrid Cassel, Lars-Åke Gustavsson med flera föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för år 2010.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för år 2010.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:492
§ 76
Redovisning av inkomna motioner
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 29 att kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars
beredning ej kunnat slutföras.
Följande inkomna motioner har inte besvarats:
Inlämnad/
Diarienr

Ärende

2007-10-09/
2007:785

Motion angående affären på
Gullholmen/Hermanö

2011-02-09/
2011:191

Motion om implementering av
Lagen om valfrihet (LOV)

2011-02-25/
2011:297

Motion om pendelparkering vid
Svanesunds färja

2011-02-25/
2011:298

Motion om utökad pendelparkering
i Varekil

2011-02-25/
2011:299

Motion om simhall/ishall

2011-03-03/
2011:332

Motion om utbyggnad av VA-nätet
på västra Orust

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner till handlingarna.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2007:801
§ 77
Omskrivning av köpekontrakt för Mollösund 5:429
På den kommunala tomten Mollösund 5:429 har köpekontrakt skrivits och
handpenning betalats. Köparen har fått förlängning av tiden för påbörjande av
byggnation med totalt 24 månader från köpekontraktets undertecknande fram till
2011-03-19.
Orust kommun kommer att häva köpet på grund av att återgångsvillkor inte kan ges
längre än två år. Köparen har inte kunnat påbörja byggnation på grund av att
bygglovsbeslutet inte har vunnit laga kraft då delgivningskvitton inte inkommit från
alla berörda grannar med synpunkter.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen Gunnar Olsson och ge honom ytterligare
12 månader på sig att påbörja byggnation, d.v.s. gjuta grundplatta eller motsvarande
grundläggning.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

Exp:
Energi- och klimatrådgivningen i Stenungsunds kommun
KS/2010:206
§ 78
Verksamhetsplan 2011, Energi- och klimatrådgivning i Stenungsunds, Tjörns
och Orusts kommuner
Energi- och klimatrådgivningen riktar sig externt mot privatpersoner, organisationer
och företag. Sedan tidigare samordnar Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
energi- och klimatrådgivningen. Varje kommun måste dock var för sig besluta om att
godkänna och verkställa verksamhetsplanen enligt Energimyndighetens föreskrifter
från år 2010.
Ett förslag till verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Stenungsunds,
Tjörns och Orusts kommuner 2011 har tagit fram. Till grund för verksamhetsplanen
ligger Energimyndighetens mall. I verksamhetsplanen prioriteras två områden: ökat
lokalt engagemang/breddning av upptagnings-grupp samt energieffektivisering.
Inom områdena ingår även transporter och företag som tydliga undergrupper. En
preliminär aktivitetslista med aktiviteter utifrån prioriterade områden finns uppställd.
Nytt för i år är bland annat ett tydligare engagemang under Earth hour i mars samt
under trafikantveckan i september. Samarbetet mellan energi- och klimatrådgivare i
Väst planeras också öka för att möjliggöra projekt som når ut till energibudskap till
fler/för rådgivningens del nya personer. Planerade projekt inom området är hemmahos-besök i passivhus, energivandring på lantbruk samt tema kring ljusdesign.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Verksamhetsplan 2011, Energi- och klimatrådgivning i Stenungsunds,
Tjörns och Orusts kommuner.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:93
§ 79
Motion om granskning av renhållningsentreprenör
Bengt Olsson, Orustpartiet, föreslår i motion 2011-01-18 Kommunfullmäktige
besluta att uppdra till Kommunstyrelsen att granska hur Stenungsunds Renhållnings
AB sköter sitt uppdrag med slamtömning.
Som yttrande över motionen finns skrivelse från verksamheten för
samhällsutveckling, daterad 2011-03-09.
Ett entreprenadavtal, rörande slamtömning, är tecknat med entreprenören. I avtalet
framgår vilka villkor som gäller.
Om det kommer fram synpunkter på att avtalet inte följs, kontaktas entreprenören
alternativt tas ärendet upp vid samrådsmöten som hålls en gång i månaden enligt
avtal. På synpunkter och brister görs även uppföljning.
I avtalet framgår också entreprenörens åtagande vid tömningsplatsen. Kommer
entreprenören inte fram till fastigheten på grund av t.ex. oplogad väg kan
fastighetsägaren kontakta Stenungsunds Renhållnings AB och informera om detta
och då utgår vanligtvis ingen avgift.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till PM daterad 2011-03-09, anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2011:430
§ 80
Investering för ombyggnation av Mollösunds skola för ensamkommande barn
Föreligger förslag till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

599 Verksamheten för omsorg
Ombyggnad av Mollösunds skola för ensamkommande barn
3000 tkr

Utskottet för samhällsutveckling föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 3000 tkr att finansieras
inom den av Kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
utskottet för samhällsutveckling för övervägande av andra möjliga alternativ för
placering av verksamheten.
Kommunstyrelsen bifaller Roger Hanssons förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Ekonomichef
KS/2011:394
§ 81
Investering för inköp av materialhanterare
Föreslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

755 Renhållning
Investering för inköp av materialhanterare
2000 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 2000 tkr att finansieras
inom den av Kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Ekonomichef
KS/2011:396
§ 82
Investering för inköp av flytbryggor
Förslag föreligger för investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

343 Hamnar
Investering för inköp av flytbryggor
400 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 400 tkr att finansieras
inom den av Kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Gunilla Josefsson och Lars-Åke Gustavsson med flera yrkar bifall till utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:398
§ 83
Prövning av ansökan om plantillstånd för Ström 1:66
Förfrågan om att få upprätta detaljplan för ett mindre antal bostäder på fastigheten
Ström 1:66 m.fl. har inkommit till kommunen.
Kommunen utreder frågan om att anlägga en vattenledning mellan Slussen och Åh i
Uddevalla kommun och va-ledning mellan Henån och Slussen. En kommunal vaanslutning skulle möjliggöra en va-sanering av Slussen, där va-förhållandena sedan
länge varit problematiska och försvårat ny bebyggelse i området.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en förtätning i Slussenområdet och tillstyrker
en att en utbyggnad i enlighet med planansökan kan prövas i detaljplan under
förutsättning att den tänkta överföringsledningen från Åh genomförs och att
planområdet kan ansluts till det blivande va-nätet.
Eftersom en förtätning av hela Slussen kommer att möjliggöras när va-frågan är löst
anser kommunen att det är viktigt att man ur ett planeringsperspektiv tar ett
helhetsgrepp gällande Slussens framtida bebyggelseutveckling. Av denna anledning
anser kommunstyrelsen att all planläggning i Slussen skall föregås av ett planprogram
för hela Slussens samhälle. Utifrån ett sådant planprogram kan sedan enskilda
områden, såsom även aktuell ansökan, planläggas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att under ovan beskrivna förutsättningar bevilja plantillstånd, samt
att mark för pumpstation ska tillses inom exploatörens fastighet.
_________
Bengt Johansson och Gunilla Josefsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under ovan beskrivna förutsättningar medge att detaljplan får upprättas för
prövning av ansökan, och
att mark för pumpstation ska tillses inom exploatörens fastighet.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:402
§ 84
Prövning av ansökan om plantillstånd för fastigheten Hällevik 2:17 och 2:18
Förfrågan om att få upprätta detaljplan för ett mindre antal bostäder på fastigheterna
Hällevik 2:17 och 2:18 har tidigare inkommit till miljö- och byggnadsenheten som
den 9 september 2010 § 209 avslog ansökan.
Förnyad ansökan har inkommit till verksamheten för samhällsutveckling om att få
planlägga aktuella fastigheter för bostadsändamål.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja för plantillstånd.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Svenska kyrkan
KS/2011:459
§ 85
Prövning av ansökan om plantillstånd för Henån 1:296
Ansökan om plantillstånd för planändring på fastigheten Henån 1:296 har inkommit
från Svenska kyrkan.
Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation av nytt församlingshem på
den aktuella fastigheten.
Verksamheten för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medverka till ändring av detaljplan för det avsedda ändamålet.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2011:211
§ 86
Detaljplan för del av Varekil, delar av Svanvik 1:7, Tegen etapp 4
Detaljplanen för del av Varekil, Svanvik 1:7 – Tegen IV har varit utställd för
granskning enligt PBL 5 kap 23 § under tiden 2010-11-08 – 2010-12-08.
Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för boende och har hanterats med
normalt planförfarande.
Detaljplanen anses tillgodose lagkraven och har sammanvägt rådande intressen på ett
lämpligt sätt. Planen bedöms inte innebära en påtaglig olägenhet för omkringboende.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen.
_________
Bengt Johansson och Claes Nordevik yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

KS/2007:259
§ 87
Antagande av detaljplan för del av Röra-Hogen 2:1
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt PBL 5 kap 23 § under tiden 20
oktober – 26 november 2010. Utställningsutlåtande föreligger.
Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för verksamheter och har hanterats med
normalt planförfarande.
Detaljplanen anses tillgodose lagkraven och har sammanvägt rådande intressen på ett
lämpligt sätt. Planen bedöms inte innebära en påtaglig olägenhet för omkringboende.
Claes Nordevik föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag, i enlighet med Claes Nordeviks förslag, till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen.
_________
Claes Nordevik och Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kristina Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå planförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
Kristina Svensson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:234
§ 88
Detaljplan för del av Svanesunds tätort, Svanesund 2:25 m.fl.
Detaljplanen har varit föremål för samråd 2 under tiden 9 januari – 4 mars 2011.
2 yttranden har inkommit vilka ej innebär någon ändring av upprättat planförslag.
Detaljplanen syftar till att utöka befintlig byggnad för äldreboende och har hanterats
med s.k. enkelt planförfarande.
Detaljplanen anses inte påverka omgivningen, eller innebära olägenhet för
omkringboende.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplanen.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Kostchef
KS/2011:383
§ 89
Investering för genomförande av städlyftet
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

819 Lokalvård
Investering för genomförande av städlyftet
900 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 900 tkr att finansieras
inom den av Kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

Exp:
Verksamheten för omsorg
Socialstyrelsen
KS/2011:385
§ 90
Åtgärder med anledning av tillsyn enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, av
missbruksvården i Orust kommun
Tisdag 5 oktober 2010 genomförde Socialstyrelsen en verksamhetstillsyn av
missbruks- och beroendevården i Orust kommun.
I Socialstyrelsens beslut 18 november 2010 riktas kritik mot långa handläggningstider
i några fall, vilket innebär att kommunen inte uppfyllde lagstiftningens krav på
skyndsamhet. Nämnden ska senast 28 februari 2011 redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits för att komma tillrätta med den påtalade bristen. Socialstyrelsen avslutar
ärendet.
Individ- och familjeomsorgen har tydliggjort en handläggningsrutin för
Beroendegruppen, förbättrat informationen till den enskilde samt förtydligat vad en
grundutredning ska innehålla. Dessutom har en utredningsplan tagits fram. Individoch familjeomsorgen har skickat, enligt skrivelse 23 februari 2011, dessa handlingar
till Socialstyrelsen 23 februari 2011.
Socialstyrelsen har medgivit anstånd till 15 april 2011 i avvaktan på
Kommunstyrelsens formella beslut i ärendet.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 14 mars 2011
gällande åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med den påtalade bristen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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2011-04-13

Exp:
Verksamheten för omsorg
Justitiedepartementet
KS/2011:252
§ 91
Yttrande över betänkande departementspromemorian Barns rätt till vård och
sociala insatser stärks (Ds 2011:5)
Justitiedepartementet lämnar i remiss 2011-02-07 kommunen tillfälla till yttrande
över betänkandet gällande Barns rätt till vård och sociala insatser.
Regeringen har konstaterat att kravet på vårdnadshavarnas enighet kan ge upphov till
problem och nackdelar för ett barn när vårdnadshavarna inte kan komma överens till
exempel när det gäller barnets möjlighet att få psykiatrisk behandling eller stöd på
socialtjänstens område efter att ha blivit utsatt för övergrepp i hemmet.
Promemorian innehåller förslag till åtgärder för att stärka barns rätt till vård och
sociala insatser.
Promemorian innehåller förslag vars syfte är att stärka barns rätt till vård och sociala
insatser vid gemensamt vårdnadsansvar.
I promemorian föreslås det att psykiatrisk eller psykologisk utredning eller
behandling samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till viss funktionshindrade ska få ges till barnet om det krävs med hänsyn till barnets
bästa trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det.
Det föreslås att socialnämnden ges befogenhet att pröva om insatsen krävs med
hänsyn till barnets bästa.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
Förslag: ”Har ett barn två vårdnadshavare, får socialnämnden, trots att endast en av dem
samtycker till en åtgärd, om det krävs med hänsyn till barnets bästa, besluta att åtgärden ändå får
vidtas. Beslut ska kunna fattas om åtgärder som gäller psykiatrisk eller psykologisk utredning eller
behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vidare ska ett sådant beslut kunna gälla behandling i
öppna former inom socialtjänsten, utseende av en kontaktperson eller en familj enligt
socialtjänstlagen och visst stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Beslutet ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol av en av vårdnadshavarna ensam.”…
Att ett barn har rätt till den vård och de sociala insatser som behövs är en
självklarhet. Denna grundläggande värdering kommer till uttryck i konventionen om
barns rättigheter, barnkonventionen (artiklarna 24 och 39). Det är otillfredsställande
att barn ska behöva avstå från motiverad hjälp. Möjligheterna att se till att barn på ett
snabbt och effektivt sätt kan få behövlig vård och sociala insatser vid gemensamt
vårdnadsansvar bör där för utökas.
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Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 11 mars 2011 är utredarens bedömning
att detta är ett steg på vägen för att stärka barns rätt till vård och sociala insatser –
ytterligare ett steg borde vara att också kunna besluta om barns rätt till vård och
sociala insatser när man inte har samtycke från någon av vårdnadshavarna, men där
insatserna bedöms vara till barnets bästa samt att kriterierna för LVU inte är
uppfyllda (så kallat mellantvång avseende barn motsvarande det som finns för
ungdomar i 22 § LVU).
Det kan konstateras att det finns en problematik när det gäller barns rätt till hälsooch sjukvård samt sociala insatser vid gemensam vårdnad. Utskottet för omsorg
föreslår därmed Kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom
departementspromemorians lagförslag i syfte att stärka barns rätt till vård och sociala
insatser.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom departementspromemorians lagförslag (Ds 2011:5) gällande
barns rätt till vård och sociala insatser stärks.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
Gunilla Josefsson, Kristina Svensson med flera yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2011-04-13

Exp:
Verksamheten för omsorg
Kommunchef
Kanslichef
OKFS
KS/2011:27
§ 92
Ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning antagen 12 januari 2011 § 2 Verksamheten för omsorg
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 2 att anta ny delegeringsordning med
anledning av ny organisation i Orust kommun.
Beslut om bistånd av boendestöd i Verksamheten för omsorg är delegerat till
socialsekreterare och finns under individ- och familjeomsorgens ansvar i nuvarande
delegeringsordning. Detta till följd av att en föreslagen organisationsförändring aldrig
har verkställts.
Organisationen för boendestöd lyder under handikappomsorgens ansvar och
befogenheterna att fatta beslut om bistånd för boendestöd föreslås, enligt
Verksamheten för omsorgs skrivelse 17 mars 2011, delegeras till sociala
omsorgshandläggare och LSS-handläggare.
Under tiden tills Kommunstyrelsen fattar beslut är individ- och familje-omsorgens
chef delegat för beslut gällande boendestöd.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att delegaten för beslut om boendestöd är social omsorgshandläggare och LSShandläggare, ansvar handikappomsorgen, ärende nr 10.8.2 i Kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
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KS/2011:435
§ 93
Avveckling av samrådskommittén för STO-regionen
Ända sedan Orust kommun bildades 1971 har man ingått i ett regionalt samarbete
med Stenungsunds och Tjörns kommuner. För övergripande samråd valdes en
kommitté som fick namnet samrådskommittén i STO-regionen (ofta också benämnd
STO-kommittén).
Efter perioder med olika intensitet inom samarbetet och inom olika arbetsområden
har nu ett intensivare samarbete uppstått i den så kallade SOLTAKs-gruppen det vill
säga Stenungsunds, Orusts, Lilla Edets, Tjörns, Ales och Kungälvs kommuner.
Frågan om att helt avveckla kommittén som sådan för ett mer formaliserat
övergripande samarbete inom SOLTAKs-gruppen – har därmed blivit aktuell.
Samrådskommittén beslutade 2010-12-07 § 31 att respektive kommun tar upp
förslaget om avveckling av STO-kommittén i sina respektive
kommunfullmäktigeförsamlingar och därefter göra en avstämning vid STOkommitténs första sammanträde 2011.
I Stenungsunds kommun har kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott
2011-02-21 § 18 beslutat att ta upp frågan om avveckling av STO-kommittén vid
kommitténs nästa sammanträde varvid om kommittén beslutas upplösas ärendet ska
behandlas i kommunfullmäktige.
Tjörns kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24 § 26 att ställa sig bakom förslaget
att upplösa den nuvarande samrådskommittén (STO-kommittén) samt att beslutet
gäller under förutsättning att Stenungsunds och Orusts
kommunfullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning av motsvarande beslut från Tjörns och Stenungsunds
kommuner, upplösa samrådskommittén.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Informatör
Ekonomienheten
KS/2011:472
§ 94
Instiftande av Orusts stora Evert Taubepris
Det finns ett förslag om instiftande av ett Evert Taubepris som ska utdelas till lyriker
som skriver i Evert Taubes anda. Underlaget finns relaterat i skrivelse 2011-03-25.
Priset är på 50.000 kronor där Orust kommun står för halva prissumman och Orusts
Sparbank för den andra halvan.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Orust kommun, tillsammans med Orusts Sparbank, deltar som stiftare av Orusts
stora Evert Taubepris om sammanlagt 50.000 kronor, med utdelning första gången
2011, medel avseende Orust kommuns del 25 000 kronor för 2011 att utgå av
kommunstyrelsens medel till förfogande, samt
att för kommande år inarbeta medel i budget.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Arbetsutskottet
Kanslichef
OKFS
KS/2011:355
§ 95
Kommunala handikapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) i
den kommunala organisationen
Framtiden för och ställningen i den kommunala organisationen för rubricerade
organ har inte reglerats i kommunen omorganisationsbeslut. I samråd med organen
har framkommit att man önskar en samhörighet med kommunstyrelsen snarare än
en med kommunfullmäktiges beredningar.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att låta kommunala handikapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR)
fungera som ett samrådsorgan till kommunstyrelsens arbetsutskott.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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§ 96
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-03-30,
KSUL 2011-03-21, KSUO 2011-03-29, KSUS 2011-03-23

KS/2011:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2011-03-31

KS/2011:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2011-04-04

KS/2011:3 002

Gatu- och VA-verksamhet
VA-avtal enligt förteckning 2011-04-04

KS/2011:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut avseende investeringar till
räddningstjänsten (KS/2011:517)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2011-03-31

KS/2011:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-04-04

KS/2011:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 256 - 321
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2011:6 023
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KS/2011:344
§ 97
Anmälan av verksamheten för omsorgs delegeringsbelsut av personärenden sekretess - fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning 2011-01-12
§2
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.
Besluten är fattade enligt kommunstyrelsens delegeringsordning 2011-01-12 § 2.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 26
§ 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 3/2011.
Handikappomsorgen - LSS-insatser enligt lista nr 3/2011.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista 3/2011.
Vård och omsorg - Beslut 2010-02-17 enligt 11 § Allmänna bestämmelser (AB).
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

