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Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-05-26

Övriga deltagare
Susanne Gustavsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Lena Danielsson, verksamhetschef omsorg
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling
Perolof Melin, fastighetsingenjör 13:00-13:15 § 100-101
Boo Widén, konsult 14:05-14:35 § 108
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare 13:00-15:30 § 100-110
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare 14:00-17:00 § 105-139
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare 13:00-16:25 § 100-126
Christian Romberg, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare 14:05-17:00 § 108-139
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:856
§ 100
Antagande av entreprenör för om- och tillbyggnad av demensboende vid
Fyrklöverns äldreboende
Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Ett från Per Jacobsson Byggnads
AB samt ett från Dan Lindberg Bygg AB.
Entreprenadsumman uppgår till 20 170 000 kronor.
Efter anbudsutvärdering har framkommit att Dan Lindberg AB har avgivit det för
kommunen mest fördelaktiga anbudet. Entreprenaden utförs enligt Allmänna
Bestämmelser för totalentreprenad, ABT 06 samt framtagna programhandlingar.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Dan Lindberg Bygg Ab som entreprenör för om- och tillbyggnad av
Fyrklöverns äldreboende, Svanesund.
__________

Orust kommun
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KS/2010:65
§ 101
Investering för om- och tillbyggnad av Fyrklöverns äldreboende
Föreligger förslag till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:

599 Fastigheter för vård- och omsorgsverksamhet
Investering för om- och tillbyggnad av Fyrklöverns
äldreboende
Beräknad utgift: 22 mkr

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25 § 13 att bevilja medel till projektering för
om- och tillbyggnad av Fyrklöverns äldreboende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen investering om 22 mkr; medel till ändamålet genom
upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KS/2011:665
§ 102
Prognos 1 - 2011
Som underlag finns skrivelse och dokument daterad 2011-05-06 som beskriver
resultatet av prognos 1.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna prognosen, samt
att lägga prognosen till grund för den framtida ekonomiska planeringen enligt
gällande regler om resultatöverföring mellan år.
__________

Orust kommun
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KS/2011:246
§ 103
Antagande av planändring för Mollösund 24:1 m.fl., Mollösunds Wärdshus
Föreligger förslag till planändring för Mollösund 24:1 m.fl., Mollösunds Wärdshus,
daterat 6 april 2011. Planförslaget har varit utställt under tiden 12 november till den
23 december 2010.
Planändringens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av Mollösunds värdshus.
Befintlig byggrätt för komplementbyggnad i gällande detaljplan tas bort och ersätts
med område för uteservering/terrass.
Om- och tillbyggnaden av värdshuset syftar bl.a. till att kunna förbättra och
modernisera verksamhetens livsmedelshantering samt till att få en förbättrad avfallsoch varuhantering. Utöver detta ger planändringen möjlighet att tillskapa ett
begränsat antal nya övernattningsrum. Planändringen syftar även till att utöka
byggrätten för huvudbyggnaden för uppförande av veranda.
Ytterligare ett syfte med detaljplanen har varit att genom planförfarandet hämta in
ett brett underlag av synpunkter från allmänheten och myndigheter vad gäller
värdshustomtens kulturvärden och dess utvecklingsmöjligheter.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande detaljplan daterad 6 april 2011.
_________
Ingrid Cassel, Bengt Johansson och Kristina Svensson yrkar bifall till utskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:573
§ 104
Plantillstånd för fritidsanläggning på fastigheten Edshult 1:28
Förfrågan föreligger om att få uppföra övernattningsstugor på fastigheten Edshult
1:28. Den aktuella fastigheten ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård
och samt helt inom riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken.
Syftet med anläggningen är att erbjuda korttidsboende på ett miljöanpassat sätt där
varje byggnad förses med eget avlopp, vatten och elförsörjning. Stor vikt läggs vid
stugornas utformning samt att deras åverkan på miljön minimeras för att skapa ett
område i samklang med de naturliga förutsättningarna platsen.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ansökan om plantillstånd.
_________
Bengt Johansson, Ingrid Cassel och Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:158
§ 105
Avgift för parkeringsplatser i Mollösund
I Mollösunds samhälle finns för få parkeringsplatser under sommaren. I detaljplanen
för Mollösunds samhälle pekas det ut platser på kvartersmark som skulle kunna
användas till parkering.
Som underlag i ärendet finns skrivelse, daterad 2011-03-25 med bilagor från
verksamheten för samhällsutveckling.
Orust kommun har gjort en inventering av 316 befintliga fastigheter i Mollösund för
att klargöra vilka fastighetsägare som kan parkera på befintlig tomt. 130 fastigheter
har parkering på egen tomt och 32 fastigheter har möjlighet att anordna parkering på
egen tomt.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bygga ut parkeringsplatser enligt skrivelsens förslag i bilaga 1, 2 och 3, daterade
2011-03-25, under förutsättning att bygglov kan beviljas, samt
att begränsa försäljning av parkeringskort till ett per fastighet samt att de
fastighetsägare som har parkering på egen tomt inte skall vara behöriga att köpa
parkeringskort.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta ut en avgift på 1 750 kr/parkeringsplats per säsong (maj – september).
_________
Anders Fröjdö föreslår kommunstyrelsen besluta att bygga ut parkeringsplatser enligt
skrivelsens förslag i bilaga 1, 2 och 3, daterade 2011-03-25, under förutsättning att
bygglov kan beviljas, samt att begränsa försäljning av parkeringskort till ett per
fastighet samt att de fastighetsägare som har – eller har möjlighet att anlägga parkering på egen tomt inte skall vara behöriga att köpa parkeringskort.
Kommunstyrelsen bifaller Anders Fröjdös förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2010:607
§ 106
Godkännande av markanvisningsavtal med Ramböll om Henån 1:67
Orust kommun inledde under våren 2010 ett samarbete med Ramböll AB om
detaljplan för Henån 1:67 m.fl. Detaljplanen reglerar byggnation av 18 st. lägenheter
som skall upplåtas I bostadsrättsform samt byggnation av ca 20 st. parkeringsplatser
som skall kunna utnyttjas av kommunen under dagtid.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § 93 att ställa sig positiv till
planändring, samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande
och eventuellt införande i kommunens prioriteringslista för detaljplaner.
Förslag till markanvisningsavtal finns upprättat, daterat 2011-03-17.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat köp- och markanvisningsavtal med Ramböll AB om att sälja
fastigheten Henån 1:67 för 1 850 000 kronor.
_________
Ingrid Cassel med instämmande av Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna upprättat köp- och markanvisningsavtal med Ramböll AB om
att sälja fastigheten Henån 1:67 för 1 850 000 kronor, i syfte att bygga ett
seniorboende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Ingrid Cassels förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2007:94
§ 107
Förlängning av genomförandeavtal för busshållplats längs väg 734 samt
anslutning vid Halse Nabb mellan Trafikverket och Orust kommun
I och med att ny detaljplan antagits för området Halse Nabb, del av Hals 2:41 i
Svanesund skall infart till Halsvägen byggas om för att få en säker infart.
Trafikverket medger en ombyggnad av infarten samt ny busshållplats om Orust
kommun tecknar ett samarbetsavtal med Trafikverket.
Tidigare avtal har tecknats mellan Trafikverket och Orust kommun men eftersom
ombyggnaden dragit ut på tiden har tidigare tecknat avtal förfallit.
Orust kommun har i exploateringsavtal lagt över allt ansvar för byggnation på
exploatörerna BJC Fastighets AB och Skaftöhus AB.
Ett nytt avtal mellan Trafikverket och Orust kommun har nu upprättats.
Avtalet, daterat 2011-04-12, syftar till att reglera ansvarsfördelningen och parternas
ekonomiska åtaganden för planering, projektering, byggande samt framtida drift och
underhåll av åtgärderna i detta avtal.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till genomförandeavtal för busshållplats längs väg 734 samt
anslutningsväg vid Halse Nabb, Orust kommun
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:241
§ 108
Godkännande av detaljplan för samråd för Kungsviken
Program för detaljplan för Kungsviken har tidigare varit utsänt för samråd.
Planhandlingar från den 27 april 2011 finns nu upprättade för samråd.
Syftet med detaljplanen är sammanfattningsvis att skapa förutsättningar för en VAsanering av Kungsviken, att skapa utvecklingsförutsättningar för bostäder och
verksamheter och ge ett tidsenligt instrument för reglering av
bebyggelseutvecklingen samt att ge ett bra stöd i ambitionen att skydda samhällets
kulturhistoriska värden.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat planförslag för samråd för Kungsviken, daterat 2011-04-27,
enligt plan- och bygglagen 5 kap 28§.
__________
Gunilla Josefsson, Lars-Åke Gustavsson och Kristina Svensson yrkar bifall till
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:332
§ 109
Motion om anslutning av va-nätet på västra Orust till Tjörns och Göteborgs
va-nät
Ingrid Cassel, moderaterna förslår i motion 2011-03-03 kommunfullmäktige besluta
att utreda möjligheten att skapa en pumpstation på västra Orust och med vattenlagd
ledning ansluta till Tjörns va-nät för vidare överföring till reningsverk i Göteborg.
Utskottet för verksamhetsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa motionen med hänvisning till att volymerna är för små för att göra en så
omfattande utredning som krävs.
Utskottet ser gärna att Orust kommun använder sitt slam till att utvinna nyttigheter.
_________
Bengt Johansson och Kristina Svensson yrkar bifall till utskottets förslag.
Anders Fröjdö föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Anders Fröjdös förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:298
§ 110
Motion om utökad pendelparkering i Varekil
Bengt Johansson, centerpartiet föreslår i motion 2011-02-24 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast ta upp en diskussion med
Västtrafiks planeringsavdelning för att öka ytorna för pendelparkeringen i Varekil
samt att återrapportera till kommunfullmäktige senast i juni månad 2011.
Verksamheten för samhällsutveckling har yttrat sig i skrivelse 2011-04-11.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2011-04-11 anse motionen besvarad.
_________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:297
§ 111
Motion om pendelparkering vid färjan i Svanesund
Bengt Johansson, centerpartiet föreslår i motion 2011-02-24 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen möjliggöra moped- och cykelparkering invid
färjan i Svanesund och möjliggöra en pendelparkering för bildar invid det ”nya”
reningsverket i Svanesund, samt att en återrapportering till kommunfullmäktige sker
senast i juni månad 2011.
Orust kommun har tillsammans med Stenungsunds kommun drivit frågan om att
förbättra kollektivtrafiken genom att förlänga bussturen linje Röd till Kollhättan. Det
gör att möjligheten för boende i Ödsmål och svanesundsområdet att åka kollektivt
har ökat.
I skrivelse 2011-04-11 från verksamheten för samhällsutveckling hänvisas till att som
redovisas i motionen skulle en pendelparkering kunna anläggas invid reningsverket i
Svanesund. En av fördelarna med det är att kommunen är markägare.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2011-04-11 anse motionen besvarad.
_________
Anders Fröjdö föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:191
§ 112
Motion om implementering av Lagen om valfrihet (LOV)
Christian Romberg, moderaterna föreslår i motion av den 9 februari 2011
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
skyndsamt se över möjligheterna till implementering av Lagen om valfrihet ((LOV).
Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008:962) trädde i kraft den 1 januari 2009.
Lagen gäller enbart inom området vård och omsorg i kommuner och landsting. För
kommuner är lagen frivillig, medan den är obligatorisk för landstingen.
LOV syftar till att öka inflytandet för medborgarna inom vård- och omsorgssektorn,
ge fler valmöjligheter och främja en mångfald av utförare.
LOV kan ge nya möjligheter såsom ökad lyhördhet för den enskilde brukarens
behov och önskemål samt att individens självbestämmande sätts i fokus. Fler
utförare kan ge möjlighet till nytänkande och mångfald.
I budgetproposition för 2011 klargör regeringen att det under mandatperioden
kommer att göras satsning för att fler kommuner ska införa fritt val för äldre inom
äldreomsorgen. Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för
den enskilde enligt LOV, annars bör tvingande lagstiftning övervägas.
Valfrihetssystem påverkar kommuns verksamhet på flera nivåer. Från kommuner
som infört valfrihetssystem redovisas förutom de positiva effekterna även
konsekvenser i form av kostnader för administrativt stöd, personalförstärkningar för
att utföra olika utredningar, översyn av ledningssystem, konsekvensutredningar, olika
insatser när LOV introduceras m.m.
En annan konsekvens avser insatser som kopplas till anpassning av ekonomisystem,
utveckling av system för kvalitetssäkring och uppföljning.
Införande av LOV kräver enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 7 april 2011,
ett omfattande förberedelsearbete i form av projektledning och utrednings- och
utbildningsresurser samt ökad generell administration.
Om Orust kommun har för avsikt att utreda frågan om implementering av Lagen
om valfrihetssystem kommer verksamheten att kunna söka statsbidrag.
______________

Orust kommun
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Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Kommunstyrelsens utskott för omsorg att utreda frågan om
implementering av Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Gunilla Josefsson med instämmande av Johan Stein och Ingrid Cassel föreslår
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen (utskottet för omsorg),
att utreda förutsättningarna för implementering av lagen om valfrihet (LOV) samt
ansöka om statsbidrag härför.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Gunilla Josefsson förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:592
§ 113
Investering för anläggande av lagringsyta på Månsemyrs avfallsanläggning för
hantering av träavfall
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

755 Renhållningsverket (affärsdrivande)
Anläggande av lagringsyta på Månsemyrs avfallsanläggning
för hantering av träavfall
2 500 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 2 500 tkr, att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel för ändamålet 2 500 tkr genom
upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KS/2011:594
§ 114
Investering för reservkraftsanläggning, Ellös närvärmeverk
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

757 Fjärrvärmeverk
Investering för reservkraftanläggning, Ellös närvärmeverk
1 300 tkr

Utskottet för samhällsutveckling föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 1 300 tkr, att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 1 300 tkr genom
upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KS/2011:595
§ 115
Investering för ombyggnad av Henåns närvärmeverk
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

757 Fjärrvärmeverk
Investering för ombyggnad av Henåns närvärmeverk
5 665 tkr

Utskottet för samhällsutveckling föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 5 665 tkr, att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Föreligger omarbetad kalkyl på blankett daterad 2011-05-25. Utgiften beräknas där
till 5 065 tkr.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag inklusive den nya kalkylen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 5 065 tkr (enligt nytt
underlag) genom upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KS/2011:593
§ 116
Investering för projektering av vatten- och avloppsledning mellan Henån Slussen och reservvatten mellan Slussen och Åh stiftgård, Uddevalla, samt
projektering av vatten- och avloppsledning mellan Sundsandvik, Uddevalla, och
Vindön
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:

Beräknad utgift:

751 Va-verksamhet (affärsdrivande)
Investering för projektering av vatten- och avloppsledning
mellan Henån– Slussen och reservvatten mellan Slussen och
Åh stift gård, Uddevalla, samt projektering av vatten- och
avloppsledning mellan Sundsandvik, Uddevalla, och Vindön
3 000 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 3 000 tkr, att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 3 000 tkr genom
upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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Exp:
Folkhälsosamordnaren
KS/2011:586
§ 117
Ansökan om utvecklingsmedel för kvalitet och samordning, våld i nära
relationer ur ett medarbetarperspektiv, i samarbete med Tjörns kommun och
Trollhättans kommun
Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som Orust kommun har tagit på
allvar och har sedan 2005 på olika sätt arbetat med frågan ur ett folkhälsoperspektiv
då en handlingsplan togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige.
Utbildningsinsatser, informationsmaterial och förbättrad samverkan har varit viktiga
delar i arbetet. En viktig del i arbetet med våld i nära relationer är att minska
mörkertalet när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn eftersom de flesta lever i det
dolda.
Under 2009 genomfördes ett projekt i Orust kommun med stöd från länsstyrelsen
riktat till chefer och arbetsledare för att öka kunskapen om våld i nära relation och
kunna identifiera de kvinnor som lever med våld i hemmet.
Projektet visade sig vara framgångsrikt eftersom man når många kvinnor på
arbetsplatserna med det finns behov av att utveckla arbetet med rutiner och ökad
kunskap ute i verksamheterna.
Under hösten 2009 inledde Orust kommun ett samarbete med Tjörns kommun med
stöd av Länsstyrelsen en gemensam samordnare för att kunna samordna och driva
arbetet framåt. Orust kommun har sedan 2008 haft ett avtal med Trollhättans
kommun för rådgivning och stöd när det gäller arbetet med våld i nära relationer.
Efter uppdrag härom från Folkhälsorådet 2011-03-25 § 8 har nu
folkhälsosamordnaren tagit fram ansökan enligt rubrik.
Ansökan avser att fortsätta utveckla arbetet med våld i nära relationer i Tjörns och
Orust kommuner med en samordningsfunktion samt tillsammans med Trollhättans
kommun öka kunskapen om våld i nära relationer bland chefer och arbetsledare i
samarbete med personalavdelningarna i respektive kommun. De erfarenheter och
kunskaper som har kommit fram i tidigare projekt skall vara en utgångspunkt i
arbetet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om utvecklingsmedel för kvalitet och samordning, våld i nära
relationer ur ett medarbetarperspektiv, i samarbete med Tjörns kommun och
Trollhättans stad.
__________

Orust kommun
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Exp:
Folkhälsosamordnaren
KS/2011:589
§ 118
Ansökan om utvecklingsmedel för hedersrelaterat våld och förtryck
Kommunstyrelsen och övriga nämnder har under 2005 tagit beslut om
handlingsplaner för kvinnofrid. Som ett led i detta arbete har Folkhälsorådet under
år 2010 och 2011 varit engagerat i projektet Våld i nära relationer – ett
samverkansprojekt mellan Orust och Tjörns kommuner.
Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som Orust kommun har tagit på
allvar och har sedan 2005 på olika sätt arbetat med frågan ur ett folkhälsoperspektiv
då en handlingsplan togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige.
Utbildningsinsatser, informationsmaterial och förbättrad samverkan har varit viktiga
delar i arbetet.
Behov av att öka kunskapen om hedersrelaterat problematik har kommit efter hand
och under våren 2010 ansökte Orust kommun om utvecklingsmedel från
länsstyrelsen för att utveckla arbetet. Ansökan beviljades och en samordnare
anställdes för att påbörja arbete med utbildningsinsatser, framtagande av
informationsmaterial och metodutveckling för förebyggande insatser. Arbetet sker
som en del i arbetet med våld i nära relationer.
Folkhälsorådet beslutade 2011-03-25 § 8 att ge Anna Sandberg i uppdrag att ansöka
om en samordnartjänst för hedersrelaterat våld hos Länsstyrelsen.
Ansökan har upprättats och avsikten med projektet är att fortsätta att utveckla
arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck som en del i arbetet med våld i nära
relationer. Målgruppsanpassat informationsmaterial, utbildningsinsatser och
förebyggande insatser är viktiga delar i ansökan. Rutiner för att identifiera och stödja
personer som är utsatta för hedersrelaterat våld kommer också att arbetas fram
under projekttiden.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om utvecklingsmedel för hedersrelaterat våld och förtryck
__________

Orust kommun
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Exp:
Folkhälsosamordnaren
KS/2011:587
§ 119
Ansökan om utvecklingsmedel för utveckling och samordning, våld i nära
relationer i STO (Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner)
Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som Orust kommun har tagit på
allvar och har sedan 2005 på olika sätt arbetat med frågan ur ett folkhälsoperspektiv
då en handlingsplan togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige.
Utbildningsinsatser, informationsmaterial och förbättrad samverkan har varit viktiga
delar i arbetet. En viktig del i arbetet med våld i nära relationer är att minska
mörkertalet när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn eftersom de flesta lever i det
dolda.
Det finns ett stort behov av att samarbeta mellan olika myndigheter och kommuner i
arbetet mot våld i nära relationer. Förslag till ansökan som avser att utveckla tre olika
områden inom arbetet med våld i nära relationer inom STO har upprättats av
folkhälsosamordnaren.
Målen att att stärka samarbetet mellan berörda myndigheter genom metodutveckling,
formalisera samarbetet med projektet Tjejjouren och finna metodik att också arbeta
med förövarna.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om utvecklingsmedel för utveckling och samordning, våld i
nära relationer i STO (Stenungsund , Tjörn och Orust kommuner).
__________

Orust kommun
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KS/2011:640
§ 120
Ansvaret för gymnasiesamverkan Fyrbodal samt val av en ledamot och en
ersättare i Fyrbodals gymnasiestyrelse
Kommunerna i Fyrbodal har sedan 2006-01-01 ett avtal om samverkan inom
gymnasieskolan.
Detta avtal reglerar det uppdrag som kommunerna vill samordna inom
Fyrbodalssamarbetet.
Arbetet skall enligt avtalet ledas av en särskild tillsatt styrelse. Den styrelse som
avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut beslutade på sitt sista möte
att överlämna ansvaret för uppdraget till Fyrbodals direktion. Detta efter en
remissomgång ute i kommunerna. Detta innebär att direktionen övertar rollen som
styrelse enligt avtalet. För att detta skall vara helt tydligt och klart för alla parter
behövs ett beslut i samtliga berörda fullmäktigeförsamlingar.
I avtalet § 4 framgår att: ”För att leda och utveckla den samverkan som regleras i
detta Samverkansavtal utses en styrelse bestående av en ledamot från envar av
parterna. För ledamot skall finnas en personlig ersättare. Ledamot och ersättare utses
av parts kommunfullmäktige”.
Kommunfullmäktige har utsett ledamöter till Förbundsdirektionen för den nya
mandatperioden.
I detta beslut framgår inte att detta uppdrag även innefattar att tillika inneha
uppdraget som styrelseledamot för gymnasiestyrelsen. Med anledning av detta krävs
kompletterande beslut i samtliga fullmäktigeförsamlingar.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Veronica Almroth, ledamot och Lars-Åke Gustavsson, ersättare,
entledigande från uppdragen i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt
att överlämna fyllnadsvalet till gymnasiestyrelsen till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av
gymnasiesamverkansavtalet, samt
att utse Roger Hansson, Kårehogen (s) som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse,
samt Ingrid Cassel, Edshult (m) som ersättare.
__________

Orust kommun
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Exp:
Räddningschefen
Kommunchefen
KS/2011:99
§ 121
Inrättande av funktionen Tjänsteman i beredskap
Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-09 § 36
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%).
__________
I skrivelse 2011-04-04 redovisar räddningschefen förslag på hur funktionen
Tjänsteman i beredskap kan fungera.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en funktion som Tjänsteman i Beredskap inom Räddningstjänsten (senare
Enheten för Skydd och Säkerhet) fr.o.m. 2011-06-30 dock senast 2011-09-01, och
att uppdra till Säkerhetssamordnaren att tillsammans med kommunens
ledningsgrupp besluta om vilka kommunala verksamheter som skall kopplas till
funktionen, samt
att kostnaden för tjänsten ska arbetas i 2012 års budget.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:236
§ 122
Antagande av detaljplan för del av Mollösund 5:398, Scanfjord
Området är detaljplanelagt för hamnändamål.
Företaget Scanfjord AB, som arbetar med odling och försäljning av musslor,
utnyttjar idag en del av planområdet för kaj, upplagsplats och vändplan genom ett
arrende med kommunen. För att kunna utveckla verksamheten behöver företaget
förlänga kajen, bygga lokaler för förråd, garage, verkstad, kontor mm samt ges
möjlighet att fastighetsbilda och köpa marken (planområdet).
Planen syftar till att kunna utveckla hamnverksamhet såsom förlängning av kaj,
tillskapande av byggrätt för verksamhetslokaler samt möjliggöra fastighets-bildning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
att godkänna detaljplaneförslaget daterat 2011-04-06 för antagande, samt
att anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska ske vid anvisad anslutningspunkt.
_________
Ingrid Cassel och Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:238
§ 123
Godkännande av programförslag för detaljplan på fastigheten Säckebäck 1:2
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2008 att bevilja plantillstånd för
aktuellt ärende.
Programförslag daterat den 6 april 2011 för ny detaljplan på fastigheten Säckebäck
1:2 har utarbetats med syfte att skapa byggrätter för bostäder och turistiskt ändamål
vid Skåpesund.
Programförslaget överensstämmer med kommunens intentioner och översiktsplan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
att godkänna programförslaget daterat 2011-04-06 för samråd.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:245
§ 124
Godkännade av programförslag för detaljplan för fastigheten Söbben 1:36 m.fl.
Fastigheten är utpekad i gällande översiktsplan som utvecklingsområde för hamn
och turistiskt boende. Den tidigare varvsverksamheten har övergått till en modern
marina med nybyggd småbåtshamn. Fastighetsägarnas önskemål är att utveckla
småbåtshamnen vidare och ersätta de gamla varvsbyggnaderna med bostäder. Miljöoch byggnadsnämnden beviljade den 23 juni 2010 bygglov för 25 bostäder på
fastigheten Söbben 1:36. Fastighetsägarna har inom det område som är utpekat i
översiktsplanen inkommit med begäran om att i detaljplan få pröva möjligheten att
utveckla området för turistiskt ändamål genom att komplettera befintlig rastplats
med café, utsiktsplatser, gångstigar samt ytterligare kompletterade
bostadsbebyggelse.
Programförslaget är väl utarbetat och innebär ett lämpligt bebyggande av området
som idag bedöms sakna större betydelse för allmänheten och strandskyddets syften
samt förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
att godkänna programförslag daterat 6 april 2011 för samråd enligt plan- och
bygglagen 5 kap 20 §.
_________
Bengt Johansson och Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:218
§ 125
Godkännande av detaljplan för samråd på fastigheten Svanesund 3:42
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 2009 att ställa sig positiv
till planändring för den aktuella fastigheten.
Planens syfte är att skapa byggrätt för nytt flerbostadshus med 3-4 lägenheter. Idag
finns ett befintligt bostadshus på tomten innehållande två lägenheter som
fastighetsägaren avser att förbättra. Istället för renovering bedöms det lämpligare att
nytt bostadshus uppförs för att skapa nya lägenheter med förbättrade
boendekvaliteter.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
att godkänna aktuellt detaljplaneförslag daterat 6 april 2011 för samråd enligt planoch bygglagen 5 kap 28 §.
__________
Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:232
§ 126
Godkännande av detaljplan för samråd gällande fastigheten Nösund 1:63 m.fl.
Området är idag detaljplanelagt för bostadsändamål. Bygglov rörande fastigheterna
Nösund 1:63 och 1:166 lämnades 2005-04-14 respektive 2005-06-09 och beslutet
upphävdes av länsstyrelsen 2008-03-14. Ändringarna är redan genomförda. Den
närliggande fastigheten Nösund 1:55 som omfattas av planförslaget har fått avslag
vid ansökan om förnyelse av bygglov då avvikelserna från detaljplanen var för stora
för att bygglov skulle kunna lämnas. Beslutet var baserat på länsstyrelsen tidigare
upphävande av grannfastighetens bygglov och miljö- och byggnadsnämnden ställde
sig positiv till att ändringarna prövas i en detaljplan. Planen innefattar även
fastigheten Nösund 1:51 som befinner sig inom samma gruppering av byggnader
och därmed bör innefattas av planändringen och de ändrade villkor som denna
medför.
Syftet är att skapa utökade byggrätter samt utökad största byggnadshöjd för de
berörda enbostadshusen. Planändringen innefattar även en ändring av tidigare
användning för bostadsändamål till bostad/hotell rörande fastigheterna Nösund 1:63
och 1:166 då de delvis används till detta föremål idag.
Utskottet för samhällsutveckling förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tillägg till detaljplan daterat 6 april 2011 för samråd enligt plan- och
bygglagen 5 kap. 28 §.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2009:80
§ 127
Förlängning av byggnadsskyldighet på fastigheten Nösund 1:194
På den kommunala tomten Nösund 1:194 har köpekontrakt tecknats och
handpenning erlagts. Köparen har fått förlängning angående påbörjande av
byggnation med totalt 24 månader från köpekontraktets undertecknande fram till
och med 2011-03-17.
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
handläggningstiden dragit ut på tiden på grund av stora avvikelser från detaljplanen.
Än finns inget beviljat bygglov.
Utskottet för samhällsutveckling föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Nösund 1:194 för att ge
köparen ytterligare 12 månader på sig att påbörja byggnation, samt
att uppmana sökanden att inkomma med ansökan om bygglov med ritningar som
följer detaljplanen som gäller för tomten.
_________
Anders Fröjdö yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2008:1456
§ 128
Förlängning av byggnadsskyldighet på fastigheten Mollösund 5:430
På den kommunala tomten Mollösund 5:430 har köpekontrakt tecknats och
handpenning erlagts. Köparen har fått förlängning angående påbörjande av
byggnation med totalt 24 månader från köpekontraktets undertecknande fram till
och med 2011-03-30.
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
handläggningstiden dragit ut på tiden på grund av stora avvikelser från detaljplanen.
Än finns inget beviljat bygglov.
Utskottet för samhällsutveckling föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
att skriva om köpekontraktet med köparen av fastigheten Mollösund 5:430 för att ge
köparen ytterligare 12 månader på sig att påbörja byggnation, samt
att uppmana sökanden att inkomma med ansökan om bygglov med ritningar som
följer detaljplanen som gäller för tomten.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:362
§ 129
Redovisning och sammanställning för år 2010 - Anmälan om övergrepp inom
äldre- och handikappomsorgen "Lex Sarah" enligt socialtjänstlagen 14 kap. 2 §
och LSS och LASS stöd och service till vissa funktionshindrade enligt 24 a §
Vad som menas med övergrepp beror på den enskildes normer, förväntningar, på
ideologi och livssyn. Alla inte legitima handlingar som tillfogar en person skada och
smärta är övergrepp.
Övergrepp, misshandel etc. leder till en kränkning av hela människan, vilket innebär
att man gör intrång i den personliga integriteten och får möjligheten att kontrollera
och dominera den berörda personen. Det är förödmjukelsen och kränkningen inte
skadan som skiljer övergrepp från olyckan.
Den 1 januari 1999 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen där den som
uppmärksammar allvarliga missförhållanden i omsorgen om någon enskild, är skyldig
att anmäla detta enligt socialtjänstlagen 14 kapitlet 2 §.
Enligt ny bestämmelse 1 juli 2005 omfattas även anmälningsskyldighet enligt LSSlagen.
Socialstyrelsen har i allmänna råd definierat vad som menas med övergrepp,
allvarliga missförhållanden samt personskada.
Från 1 juli 2011 kommer lagändring. Lagändringarna berör socialtjänstlagen, SoL
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 9 mars 2011 redovisas 11 stycken Lex Sarah
anmälningar i vård och omsorg och tre stycken i handikappomsorgen i Orust
kommun för år 2010.
______________
Utskottet ägnar särskild diskussion om palliativ vård ”vård i livets slutskede”. Gunilla
Josefsson (s) föreslår att Utskottet får en återrapportering gällande en generell
uppföljning utifrån den diskussion som förs.
______________

Orust kommun
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning och sammanställning gällande anmälan om övergrepp
inom äldre- och handikappomsorgen ”Lex Sarah” enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen
(SoL) och enligt 24 a § stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS och LASS)
att Utskottet för omsorg får en återrapportering utifrån de redovisade Lex Sarah
anmälningarna. Detta för att bevaka och säkerställa kvalitén inom Verksamheten för
omsorgs områden.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:362
§ 130
Utredningar för en eventuell Lex Maria anmälan. Sammanfattning av
avvikelserapporter år 2010
Målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och
en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Utöver ansvar för så kallade Lex Maria anmälningar skall all hälso- och sjukvård
omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitet.
Syftet med avvikelser är att regelbundet och rutinmässigt dokumentera händelser,
skador och tillbud inom verksamheterna. Avvikelser kan vara relaterade till den
medicinska behandlingen men det kan också vara brister i mänskligt handlande,
teknik och organisation av vården eller brist på samverkan mellan olika delar av
vårdkedjan. Avvikelser är händelser som inte är förväntade i verksamheten och som
kan medföra risk eller skada. Syftet är att genom rutiner för identifiering,
rapportering, analys, uppföljning och återföring undanröja förutsättningarna för att
dessa händelser upprepas och för att vårdtagare/patienter skall få en så god och
säker vård som möjligt.
Det skall finnas kända och ändamålsenliga rutiner för avvikelsehantering. Inträffar
det upprepade avvikelser inom ett verksamhetsområde under ett år skall en
förbättringsplan upprättas.
Manuell avvikelsehantering har tagit mycket tid i anspråk under många år. Det är
inget bra system att skicka avvikelser mellan sig med internpost. År 2010 skulle
äntligen rapportering kunna ske via avvikelsemodulen i Procapita. Detta skulle
innebära en säkrare hantering och en bättre överblick för verksamheterna och för
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Kvalitetsförbättrande åtgärder skulle
enklare kunna genomföras.
Implementeringen av programmet har inte fungerat fullt ut under 2010, vilket har
gjort att avvikelser har kommit in dels enbart som papperskopior eller som
papperskopior och via Procapita, dels bara via Procapita. Glädjande nog har
inrapportering mer och mer skett via Procapita under 2010 då vinsterna upptäckts
med programmet.
Under 2010 har mängden av underlag som har kommit in, varit 1/3 mot det som
normalt sett varit inrapporterat tidigare år.
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Enligt verksamheten för omsorgs skrivelse 14 mars 2011 är medicinskt ansvarig
sjuksköterskas bedömning, att de underlag gällande avvikelser hon har fått in under
året i sin helhet inte går att sammanställa i en rapport för redovisning till utskottet.
Förhoppningen är att verksamheterna ser fördelarna med att använda
avvikelsemodulen och att redovisning av avvikelser och åtgärder åter kommer att bli
möjlig 2012.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Verksamheten för omsorg använder sig av Procapita för inrapportering av
avvikelser i kommunens hälso- och sjukvård. Detta för att få en korrekt redovisning
av avvikelserna och att kvalitetsförbättrande åtgärder skall kunna genomföras.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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KS/2011:362
§ 131
Redovisning av avvikelser gällande bristande IT-säkerhet inom Sociala
omsorgsförvaltningens verksamhetsområde 2010
Redovisning enligt verksamheten för omsorgs skrivelse 3 mars 2011:
Inkom
datum
100323

Från enhet Typ av
Kortare beskrivning
avvikelse
IFO
BBIC-utredning När socialsekreteraren skulle
försvann
öppna en sparad BBICutredning så saknades nästan
hela dokumentationen.
Socialsekreteraren hade
sparat ner utredningen som
vanligt, men det var problem
med att spara. Något blev fel
i och med att text gick
förlorad.

Åtgärd från personalens
sida
Kontakt med
systemansvarig och
leverantören Tieto

Kundsupporten på Tieto söker, enligt systemansvariges noteringar, i vår databas
efter den förlorade utredningen, men kan inte hitta något spår efter den.
Systemansvarig tillsammans med IT-tekniker återskapar data i Procapitas testdatabas
via back-up, som gjorts dagen innan, och kan på detta sätt skapa en utskrift av den
aktuella utredningen. Utredningen är inte komplett men kan redigeras och
socialsekreteraren slipper att författa om hela utredningen.
_______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38

2011-05-26

Exp:
Verksamheten för omsorg
Socialstyrelsen
KS/2011:229
§ 132
Godkännande av yttrande till socialstyrelsen med anledning av tillsyn enligt 13
kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL och 25 § lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS av kommunens insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning
Tillsynen syftar till att ge en aktuell bild av kommunens stöd och service till personer
med psykisk funktionsnedsättning på både lokal och nationell nivå och
uppmärksamma viktiga bristområden.
Tillsynen har omfattat ansvarsområdena:
• Strukturellt och allmänt inriktade insatser
• Uppsökande och informerande verksamhet
• Planering och styrning av verksamheten
• Utbud av verksamheter och insatser
• Samverkan mellan kommun och landsting och personalens interna
• och externa samverkan
• Personalens kompetens
• Kvalitet och innehåll i verksamheter för boende och sysselsättning samt
• behovsstyrt, planerat och samordnat stöd till enskilda
• Handläggning och dokumentation
Socialstyrelsens beslut i tillsynen:
Kommunstyrelsen i Orust kommun ska tillse att:
-Det finns riktad information till personer med psykisk
funktionsnedsättning/anhöriga som beskriver det stöd som kommunen erbjuder
-Fastställa ett kvalitetsledningssystem
-Tillskapa lämpliga boendeformer för målgruppen
-Dokumentera genomförandet av beslutade insatser i den dagliga sysselsättningen
Kommunstyrelsen ska, enligt Verksamhetens för omsorgs skrivelse 18 april 2011,
senast den 31 maj 2011 redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att
komma tillrätta med de påtalade bristerna.
______________
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 18 april 2011 som sitt svar
till Socialstyrelsen i samband med tillsyn enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen och 25 §
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av kommunens insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning samt översända yttrandet som sitt svar
till Socialstyrelsen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Socialstyrelsen
KS/2011:512
§ 133
Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala
värdighetsgarantier år 2011
Regeringen vill genom olika åtgärder stimulera kommunerna att göra det tydligt för
äldre personer, anhöriga och kommuninvånare vad de kan förvänta sig av
äldreomsorgen. Ett sätt att tydliggöra kvalitet och trygghet i omsorgen är att
kommunerna utformar lokal värdighetsgarantier vilka bör vara så konkreta som
möjligt. Att införa lokala värdighetsgarantier är ett frivilligt åtagande för kommunen
liksom att tillämpa bestämmelsen 2:a kap.10 § i lagen (2009:47) om vissa kommunal
befogenheter. Bestämmelsen innebär att kommunen får lämna kompensation till 4
kap.1 eller 2§ socialtjänstlagen (2001:453). Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att
stödja kommuner och enskilda utförare genom att ta fram ett underlag eller en
vägledning om hur lokala värdighetsgarantier kan se ut samt att utveckla kriterier och
system för värdegrundsmärkning. Regeringen vill stimulera kommunerna att
förbereda och ta fram lokala värdighetsgarantier enligt Socialstyrelsen anvisningar
och har därför fattat beslut om prestationsersättning till kommuner och enskild
verksamhet.
Den prestationsbaserade ersättning syftar till att stimulera kommunerna i arbetet att
ta fram lokala värdighetsgarantier för att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga
och allmänhet vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. I ett första steg kan
stimulansmedlen användas till konkreta åtgärder för att förbereda genomförandet.
Det ska innefatta:
o Ställningstagande till vilka delar av verksamheten som ska ingå i den lokala
värdighetsgarantin
• Hur kommunen skall ta fram den lokala värdighetsgarantin
• Planera kompetensutvecklingsinsatser för personalen
• Utveckla system för information till äldre personer i behov av vård och omsorg,
anhöriga och till kommuninvånare
• Utveckla system för uppföljning och utvärdering av lokala värdighetsgarantin
I ett andra steg behöver, enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 8 april 2011,
kommunen i en plan fastställa hur kommunen utifrån Socialstyrelsens vägledning
skall arbeta med sina lokala värdighetsgarantier och hur dessa skall förankras. Planen
skall även innefatta inrapportering i det nationella uppföljningssystemet efter det att
Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen.
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För att ha möjlighet att ta del av de prestationsbaserad medel som avsätts måste
kommunen uppfylla de krav som består av två delar:
-

Det första tillfället är ett startbidrag till förberedelse att införa den lokala
värdighetsgarantin. Varje kommun ska ansöka hos Socialstyrelsen senast den 7
juni 2011 och kommunen få då ett fast bidrag med 100 000 kronor.

-

Det andra tillfället som kommunen kan få stimulansbidrag är när en plan för
införande av lokalvärdighetsgarantier har redovisats för Socialstyrelsen. Denna
plan skall rapporteras senast den 18 oktober 2011. Resterande stimulansbidrag
fördelas till varje kommun efter befolkningen 75 år och äldre. För Orust
kommun innebär detta 134 000 kronor.

Införande av lokala värdighetsgarantier kräver ett omfattande förberedelsearbete i
form av utrednings- och utbildningsresurser. På sikt kommer det även att innebära
stöd för implementering, förankring och uppföljning.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om prestationsersättning för införande av lokala
värdighetsgarantier med 100.000 kronor
att översända ansökan till Socialstyrelsen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Västtrafik
Kollektivtrafikhandläggaren
KS/2011:701
§ 134
Yttrande över Västtrafiks Trafikförsörjningsplan 2012
Att säkerställa kommunernas delaktighet i en ökad gemensam kollektivtrafikutveckling som främjar ett ökat resande.
Enligt Västtrafik AB:s aktieägaravtal skall årligen framta en trafikförsörjningsplan
(TFP) för bolaget, där målen med arbetet för kollektivtrafiken under 2012 beskrivs.
Med ny kollektivtrafik lag och nytt aktieägaravtal från 2012 är detta den sista
trafikförsörjningsplanen som presenteras på detta sätt.
Västtrafik har skickat ut ett förslag där kommunen har möjlighet att yttra sig.
Förslagen baseras på de synpunkter och önskemål som inkommit från Västra
Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. De förslag som föreslås genomföras
syftar till att nå de mål som finns i Västtrafiks verksamhetsplan 2012-2014 scenario
1, utökad trafik.
Följande åtgärder bedöms genomföras under förutsättning att budget 2012 medger
det (prioritet 1):
• Utökad kvällstrafik vardagar Orust Express (Uddevalla-OrustStenungsund/Göteborg)
• Ny morgontur från Varekil på Orust Express mot Henån/Uddevalla
vardagar
• Utökat turutbud vardagar linje 371 (Svanesund-Tuvesvik)
• Utökat turutbud lördagar linje 371 (Svanesund-Tuvesvik)
• Utökat turutbud söndagar linje 371 (Svanesund-Tuvesvik)
Angelägen åtgärd men bedöms inte inrymmas i budget 2012, genomförs ej.
- Utökad lördagstrafik på Orust Express (Uddevalla-OrustStenungsund/Göteborg
- Utökad söndagstrafik på Orust Express (Uddevalla-OrustStenungsund/Göteborg)
- Införa nattrafik på Orust Express (Uddevalla-Orust-Stenungsund/Göteborg
och linje 371 (Svanesund-Tuvesvik)
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Önskvärd åtgärd men bedöms inte inrymmas i budget 2012, genomförs ej.
• Ny tur för arbetspendling linje 377 (Svanesund-Henån)
• Ny tur söndagar linje 377 (Svansund-Henån)
• Utöka linje 379 (Svanesund-Henån) till att gå sommartid och lovdagar.
• Utökad kvällstrafik vardagar linje 381 (Käringön-Hälleviksstrand)
• Förlängd sommarperiod linje 382 (Gullholmen-Tuvesvik)
Vi har inget att erinra utan trafikförsörjningsplanen kan utgöra underlag för 2012.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka Västtrafiks Trafikförsörjningsplan 2012.
_________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande anföra: ”Vad gäller
linje 382 Tuvesvik-Gullholmen-Tuvesvik framföra önskemål om – dels att
nuvarande tidtabell förlängs samt att sommarturlistan gäller från 1 maj till och med
30 september, dels att ringturerna på kvällarna som fanns tidigare, återinförs med
beställning samma dag och i övrig tillstyrka Västtrafiks trafikförsörjningsplan 2012.”
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________
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KS/2011:138
§ 135
Anmälan av kurser och konferenser
Inbjudan till nätverksträff – Förebyggande hembesök!
13-14 oktober 2011
Västerås stad
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 136
Anmälan av inkomna skrivelser
Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2010,
revisionsberättelse för 2010 samt protokoll styrelsemöte nr 1 - 2011
10 februari 2011
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
(KS/2010:945)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 137
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-04-27,
KSUL 2011-04-18, KSUO 2011-04-26, KSUS 2011-04-20
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-05-02
Personalärenden
Enligt löpnr 322 - 372
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2011:1 002

KS/2011:3 002
KS/2011:6 023
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§ 138
Anmälan av verksamheten för omsorgs delegeringsbeslut av personärenden sekretess - fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
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.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 4/2011
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 4/2011.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 4/2011.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48

2011-05-26

KS/2010:1165
§ 139
Antagande av detaljplan för del av Svanesund 2:2, Orust kommun
Detaljplanen har varit föremål för utställning under tiden 28 mars – 19 april 2011.
Fyra yttranden har inkommit vilka ej innebär någon ändring av upprättat planförslag.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av gruppboende för vuxna med
intellektuella funktionshinder.
Utskottet för samhällsutvecklings beslut till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att, efter utvidgning av byggrätten, godkänna detaljplan för Svanesund 2:2, daterad
2011-03-21, för antagande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Svanesund 2:2, daterad 2011-03-21.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Claes Nordevik deltar inte i beslutet.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

