Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2011-06-15

Plats och tid

Scoutstugan, Hällevi 2011-06-15 8:15-11:45
Kommunhuset, Henån s-rum 1 2011-06-15 13:00-16:15

Beslutande

Roger Hansson
Lotta Husberg 13:15-16:10 § 141-169
Anders Fröjdö
Veronica Almroth 8:15-16:10 § 140-169
Henrik Svedberg 16:10-16:15 § 170-173
Ulf Sjölinder
Hans Pernervik 8:15-11:45
Michael Relfsson13:00-16:15
Tomas Nyberg
Ingrid Cassel
Lars-Åke Gustavsson
Leif Apelgren 8:15-11:45
Anders Hygrell 13:00-16:15
Bengt Johansson
Johan Stein 8:15-11:45
Bo Andersson 13:00-16:15
Kristina Svensson 8:15-16:00 § 140-168
Kerstin Gadde 16:10-16:15

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Ingrid Cassel

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndag 20 juni 2011 kl.16:00

Sekreterare

……………………………………..
Börje Olsson

Ordförande

……………………………………..
Roger Hansson

Justerare

……………………………………..
Ingrid Cassel
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-06-15

Datum för anslags
uppsättande

2011-06-21

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Margita Martinsson

Paragraf 140-173

2011-07-13
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Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-06-15

Övriga deltagare
Susanne Gustavsson, kommunchef 8:15-11:45
Lena Danielsson, verksamhetschef omsorg 8:15-11:45
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling 8:15-11:45
Alice Österman, t.f. ekonomichef 8:15-11:45
Torbjörn Ljungberg, finanschef 8:15-11:45
Elisabeth Persson, ekonom 8:15-11:45
Marie Mattsson, ekonom 8:15-11:45
Kristian Larsson, stabschef 8:15-11:45
Arne Hultgren, miljöchef 8:15-11:45
Daniel Holdenmark, stadsarkitekt 8:15-11:45
Bengt Torstensson, ordf. beredningen för ekonomi och intern planering 8:15-11:45
Rolf Asplund, vice ordf. beredningen för samhällsutvecklingsfrågor 8:15-11:45
Birgit Strömberg, ordf. beredningen för lärande och omsorg 8:15-11:45
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare 8:15-11:45
Henrik Svedberg, ej tjänstgörande ersättare 8:15-11:45
Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare 8:15-11:45
Bo Andersson, , ej tjänstgörande ersättare 8:15-11:45
Susanne Gustavsson, kommunchef 13:00-16:15
Börje Olsson, kanslichef 13:00-16:15
Lena Danielsson, verksamhetschef omsorg 13:00-16:15
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling 13:00-15:30 § 140-166
Anna-Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare 15:45-16:10 § 169
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare 13:15-16:10 § 141-169
Henrik Svedberg, ej tjänstgörande ersättare 13:15-16:10 § 141-169
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare 13:00-15:15 § 140-162
__________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2011:949
§ 140
Utskottet för omsorg - personärenden 2011
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll.
Underlag utskottet för omsorg § 1083.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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KS/2010:1113
§ 141
Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 151 om antagande av ny arbetsordning.
I skrivelse 2011-06-01 föreslås ändringar i arbetsordningens §§ 37-39 samt en ny §
40.
Ändringarna är föranledda av anpassning till kommunallagen som inte tillåter
delegering av ärenden väckta genom medborgarförslag. Vidare krävs
kommunfullmäktigebeslut härom, om kommunfullmäktigeberedningarnas
sammanträden helt eller delvis ska kunna vara offentliga. I övrigt är ändringarna av
praktisk natur.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra §§ 37-38 samt tillföra arbetsordningen en ny § 40, i enlighet med förslag
2011-06-01, samt
att ändra § 39 till följande lydelse: ”Allmänhetens möjlighet att ställa frågor ska hållas
som första ärende för dagen” under rubriken Frågor från allmänheten.
__________

Orust kommun
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KS/2010:1114
§ 142
Ändringar i kommunstyrelsens reglemente avseende kommunstyrelseutskottens
ansvar och uppgifter
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 152 om antagande av nytt reglemente
för kommunstyrelsen.
I skrivelse 2011-06-01 med bilaga lämnas förslag till ändringar vad avser
kommunstyrelseutskottens uppgifter. Bakgrunden är att tidigare antaget dokuments
återgivande av uppgifterna inte var heltäckande och i några fall inte lagda till rätt
utskott i förhållande till intentionerna vid omorganisationen.
Samhällsutvecklingsutskottet benämndes också annorlunda i dokumentet
(Samhällsplaneringsutskottet).
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förändra lydelsen i reglementets §§ 40-42 enligt förslag 2011-06-01 samt enligt på
kommunstyrelsesammanträdet förd diskussion.
__________

Orust kommun
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KS/2011:955
§ 143
Ändringar i stadgar för Orust kulturpris
Stadgarna för Orust kulturpris antogs av kommunfullmäktige § 87/1995.
Med anledning av kommunens nya nämndsorganisation finns behov av en ändring
av ansvariga organ i stadgarna. Tidigare nämnders uppgifter är i förslag ändrat till
utskottet för samhällsutveckling.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga till skrivelse 2011-06-01.
__________

Orust kommun
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KS/2011:304
§ 144
Ändring av justeringsfaktor (N-faktor) till Plan- och bygglovstaxa, Plan- och
bygglag (lag SFS 2011:900)
Den 2 maj 2011 träder den nya Plan- och bygglagen i kraft. Lagstiftningen medför
flera nya uppgifter inom ramen för bygglovsprövningen, anmälan om startbesked
och teknisk handläggning samt möjlighet att lämna planbesked.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-31 § 27 med stöd av 12 kap 10 § Plan- och
bygglagen att anta en ny Plan- och bygglovstaxa med avgifter som gäller från
tidpunkt då den nya lagstiftningen träder i kraft. I samband med beslutet om ny taxa
antogs en s.k. justeringsfaktor N=1,0.
I skrivelse 2011-04-27 redovisas att den s.k. N-faktorn i tidigare beräkning har
underskattats vilket får till följd att kostnadstäckningen i verksamheten inte blir
tillräcklig.
Vid jämförelse med närliggande kustkommuner kan konstateras att de i allmänhet
har antagit en N-faktor till 1,2 – 1,25.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-05-12 § 103 att föreslå
kommunfullmäktige besluta med stöd av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen att i
efterhand justera taxan för prövning enligt nya Plan- och bygglagen (SFS 2011:900)
genom att ändra justeringsfaktor N=1,2, att gälla från lagakraftdatum.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:686
§ 145
Motion om ny närvärmecentral i Henån
Bengt Johansson, Centerpartiet, föreslår i motion 2011-04-27 kommunfull-mäktige
besluta att snarast utse en lämplig plats för en ny närvärmecentral i Henån, och att
ansluta Lundens och Hogens nya industriområde till värme-centralen och ansluta det
nya bostadsområdet på Dalby till värmecentralen och att se över möjligheterna att
elda med biogas eller annan lämplig förnyelsebar bioenergi för att minska det fossila
oljeberoendet och skapa en bättre miljö i Orust kommun, samt att en utredning bör
vara klar att presenteras under hösten 2011.
Enligt motionen vill man se över en alternativ plats för pannan I Henån som har
tjänat ut.
Orust kommun, verksamheten för samhällsutveckling, ser positivt på motionen,
efter som den nuvarande pannan bör bytas ut inom en snar framtid. En utredning
behöver startas upp omgående avseende kapacitet, placering och vilken/vilka
alternativa energikälla/or som skulle kunna användas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till verksamheten för samhällsutvecklings redogörelse anse
motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:724
§ 146
Godkännande av avtal om fastighetsreglering rörande Härmanö 2:26 och
Härmanö 2:197
Fastighetsägaren till Härmanö 2:26, Estan Laurent, inkom 2010 med en förfrågan
om att få ändra detaljplanen för Härmanö 2:26 för att kunna få byggrätt för
komplementbyggnad på fastigheten.
När detaljplanen vunnit laga kraft under hösten 2010 inkom sökanden med en
förfrågan om att få reglera över den del av Orust kommuns fastighet Härmanö 2:197
som berörs av detaljplaneändringen.
Utskottet för samhällsutvecklingsförslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering där fastighetsägaren till Härmanö
2:26 får köpa 29 m2 från fastigheten Härmanö 2:197 för 1 000 kr/m2.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:716
§ 147
Plantillstånd för bostäder på fastigheten Hällevik 2:47
Förfrågan har inkommit till kommunen om att få uppföra nytt flerbostadshus på
fastigheten Hällevik 2:47.
På fastigheten finns idag ett befintligt mindre flerbostadshus. Fastigheten sluttar ner
mot allmänna vägen mot Hälleviksstrand och sökanden önskar att uppföra
ytterligare ett flerbostadshus av i huvudsak samma storlek i slänten mot vägen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till att frågan prövas genom detaljplan.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:260
§ 148
Kvartal 1 2011 - Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g § LSS
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 socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Kommunstyrelsen skall, enligt Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:35,
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.
Rapportering skall även ske om avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Till fullmäktige ska kommunstyrelsen lämna en statistikrapport med avidentifierade
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 verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Rapportering första kvartalet 2011 – SOL och LSS
Rapporten för kvartal 1 2011 visar på att det inte har funnits några gynnande beslut
som ej har verkställts under kvartalet. Kvartalsrapporten har expedierats till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer 18 maj 2011.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten för första kvartalet 2011 för ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § och rapportering enligt 16 kap.6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g § LSS

Orust kommun
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______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten för första kvartalet 2011 för ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § och rapportering enligt 16 kap.6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g § LSS
__________

Orust kommun
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Exp:
OKFS
Verksamheterna
Kommunchef
Stabschef
Kanslichef
Ekonomichef
Finanschef
KS/2011:27
§ 149
Ändringar i ks delegeringsordning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 2 att anta förslag till delegeringsordning.
I skrivelse 2011-06-01 lämnas förslag på ändringar i nuvarande delegeringsordning.
Delegeringsbestämmelserna
Åttonde stycket i bestämmelserna föreslås få följande lydelse:
” Har styrelsens yttrande begärts mot beslut, som fattats på styrelsens vägnar, skall
sådant yttrande avges av styrelsen in plenum. Till yttrandet bör fogas utredning av
den förvaltning ledamot eller befattningshavare, som fattat beslutet. Följande
undantag gäller dock: I det falluppdraget att fatta beslut om yttrande över
överklagande delegerats särskilt, till utskott eller annan delegat, fattar delegaten också
beslut om yttrande.”
Skälet till ändringen är dels att verksamhetsutskottens ställning bör ge dem
befogenhet att också avge yttrande om dess beslut skulle överklagas, dels en
anpassning till tidigare delegeringsbestämmelser inom omsorgsverksamheten där
frekventa överklagande av enskilda delegerade beslut gjort det praktiskt att delegera
ärendegruppen yttrande särskilt. Dock inte i normalfallet till den som fattat beslutet
utan till chef i organisationen.
Delegeringsordningen
I förteckningen föreslås ändringar inom kapitlen administration, personalärenden,
mark och planering samt omsorgsverksamheten. Dessa är föranledda av praktiska
och organisatoriska skäl.
Viss överföring av beslutanderätt till utskotten föreslås också i vad som avser
förtroendevaldas deltagande i kurser, indexhöjning av taxor, beslut om plansamråd (däremot inte det andra samrådstillfället, utställning), gymnasiekursanordnande samt
vissa dispenser och yttranden. I de senare fallen när det gäller utskotten, är givetvis
också praktiska skäl i förgrunden.
__________

Orust kommun
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Kommunstyrelsen beslutar
att ändra delegeringsordningen i enlighet med skrivelse 2011-06-01 samt dess bilagor
och också ändra delegaten i p 4.2.1 till AU, samt
att uppdra till förvaltningen att redigera innehållsförteckningen och avsnittet
förkortningar i delegeringsordningen.
__________

Orust kommun
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Exp:
OKFS
Kultursekreteraren
Verksamheten för samhällsutveckling
Orusts Sparbank
KS/2011:954
§ 150
Ändringar i regler för Orusts Sparbanks kulturstipendium
Reglerna antogs av Barn- och utbildningsnämnden § 35/2002.
Med anledning av kommunens nya nämndsorganisation har behov av ändring i rubr
regler uppstått. Barn- och utbildningsnämnden föreslås därmed ändras till Utskottet
för samhällsutveckling
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av Orusts Sparbanks godkännande, dels ändra
benämningarna i reglerna enligt förslag 2011-06-01, dels att i reglerna föreskriva att
utdelningen av priset sker på kommunfullmäktiges sista sammanträde inför
sommaruppehållet.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:49
§ 151
Konsekvenser vid ombyggnation av Ängås 7-9 skola
Utredning är gjord som indikerar att det finns fukt i högstadiebyggnaden. Vidare
utredning behövs göras.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att fortsätta utreda eventuella
fuktskador i Ängås 7-9 skola.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Finanschef
Verksamheten för samhällsutveckling
Kommunstyrelsen
KS/2011:80
§ 152
Ränte- och amorteringsfritt lån till Henåns IF
Kommunstyrelsens arbetskott beslutade 2011-01-13 § 1 att förklara sig positiv till
borgensstöd - inom ramen av kommunfullmäktige fattat beslut - men vill fortsätta
den diskussion med föreningen i syfte att nå en utformning av stödet som fungerar
för båda parter, samt att uppmana föreningen att inkomma med underlag för hur
man vill verka på lång sikt och precisera sina önskemål i ekonomiska termer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-27 § 24 att uppmana Henåns IF
att återkomma med information om den finansiella situationen kopplad till den nya
fotbollsplanen I syfte att åstadkomma ett ränte- och amorteringsfritt lån till
föreningen.
Henåns IF har inkommit med skrivelse 2011-01-13 och begärt kommunalt stöd på
grund av ekonomiska svårigheter orsakade av bristande kontroll, minskade intäkter
m.m.
Föreningen önskar att, av Orust kommun, få ett ränte- och amorteringsfritt lån för
att kunna lösa motsvarande lån i Orusts Sparbank. Genom detta skulle föreningen få
en bra möjlighet att klara av både idrottsverksamheten och fortsatt kunna driva
idrottsanläggningen Hällevi.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 620 000 kronor till Henåns IF för att
föreningen ska kunna lösa lån på motsvarande summa hos Orusts Sparbank
upptaget för täckande av kostnad för extra fotbollsplan, samt
att bidraget gäller under förutsättning av att föreningen snarast till utskottet för
samhällsutveckling inkommer med dokumentation som påvisar lånets inlösen.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:597
§ 153
Godkännande av avtal för drift och underhåll av vägbelysning inom Orust
kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-14 § 99 att godkänna avtal för drift och
underhåll av vägbelysning inom Orust kommun med Fortum Service och Västra
Orusts Energitjänst.
Avtalstiden var 5 år, 2006-01-01—2010-12-31.
Orust kommun har tillsammans med el-distributörerna inom Orust kommun,
Infratek och Västra Orusts Energitjänst, tagit fram ett nytt avtal för drift och
underhåll av vägbelysning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal för drift och underhåll av vägbelysning inom Orust kommun med
Infratek och Västra Orust Energitjänst.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:243
§ 154
Godkännande av detaljplan för samråd rörande fastigheterna Malön 1:28 och
1:43
Planprogram har tidigare varit utsänt för samråd under november 2009. Föreligger
nu planförslag för nytt samråd.
Detaljplanens syftar dels till att skapa förutsättningar att utveckla befintlig
turisktverksamhet inom fastigheten Malön 1:28 och dels att möjliggöra uppförande
av 12 nya bostadshus inom fastigheterna Malön 1:28 och Malön 1:43. Planområdet
skall anslutas till kommunal va-anläggning via planerad överföringsledning till Orust
och vidare mot Ellös avloppsreningsverk.
Överföringsledningen kommer att skapa möjlighet att ansluta stora delar av
bebyggelsen på Malö och södra Flatön till kommunalt avlopp. Detta kommer att
avlasta de känsliga vattenmiljöerna i området från betydande mängder
avloppsutsläpp.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljplaneförslag för fastigheterna Malön 1:28 och 1:43, daterat 201105-09, för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 28 §.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:242
§ 155
Godkännande av detaljplan för samråd rörande Barrevik 1:33 m.fl
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Barrevik. Samhället
saknar idag tomtmark för nyetablering av bostäder, service, handel och
näringsverksamhet. Planen möjliggör därför ett 40-tal enbostadshus, ett 15-tal
lägenheter i flerbostadshus samt lokaler för byggnader för småskalig handel, service
och mindre, ej störande verksamheter.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljplaneförslag för fastigheterna Barrevik 1:33 m.fl., daterat 2011-0419, för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §.
_________
Thomas Nyberg anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Lars-Åke Gustavsson, Ingrid Cassel och Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:247
§ 156
Godkännande av detaljplan för samråd rörande fastigheten Huseby 4:5 m.fl.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2007-11-08 att bevilja tillfälligt bygglov för
kontorsbyggnad inom fastigheten samt 2009-12-10 att godkänna ett tidigare förslag
till detaljplanen för samråd.
Planens syftar till att skapa byggrätt för en kontorsbyggnad för Hallberg-Rassy AB
samt att möjliggöra en fastighetsreglering mellan fastigheterna Huseby 4:5, 1:50 och
6:15.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljplaneförslag för fastigheten Huseby 4:5 m.fl., daterat 2011-05-09,
för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 8 §.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:737
§ 157
Godkännande av ändring av detaljplan för samråd för fastigheten Tången 3:143,
Orust kommun
Planändringen syftar till att utöka byggrätten för bostadshus samt skapa byggrätt för
garage.
För området gäller detaljplan antagen av kommunfullmäktige 2002-06-24.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2010-10-07 § 274 att ställa sig positiv till
planändring.
Ändringsplanen anses inte påverka omgivningen eller innebära olägenhet för
omkringboende.
Planen hanteras med enkelt planförfarande.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljplan för fastigheten Tången 3:143, daterat 2011-04-25, för samråd
enligt plan- och bygglagen 5 kap 28 §.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:127
§ 158
Godkännande av detaljplan för utställning rörande Henån 1:67
Kommunfullmäktige godkände 2011-05-26 § 66 upprättade köp- och
markanvisningsavtal med Ramböll AB om att sälja fastigheten Henån 1:67 för
1 850 000 kronor, i syfte att bygga ett seniorboende.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en komplettering av bostadsbeståndet
med seniorlägenheten i centrala Henån. Planförslaget innehåller 18 lägenheter i ett
flerbostadshus med tillhörande garage/carport, parkering och förråd. Ett
genomförande av planen medför att befintligt bostadshus på fastigheten rivs.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att ställa sig positiv till att frågan om bullerplank utreds vidare.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljplan för utställning för Henån 1:67
_______
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Sökanden
KS/2011:473
§ 159
Plantillstånd på fastigheterna Hals 2:170, 2:171, 2:172
För de aktuella fastigheterna gäller detaljplan antagen den 29 mars 2007. Till
detaljplanen hör ett särskilt gestaltningsprogram och höga krav på utformning av den
nya bebyggelsen har varit en viktig del av planens innehåll.
Sökanden har inkommit med ansökan om plantillstånd för ändring av detaljplanen
då man efter att ha studerat de aktuella fastigheterna presenterat byggnadsförslag
med höga utformningskvaliteter men som på grund av de relativt kraftiga
höjdskillnaderna inom tomterna även strider mot gällande planbestämmelser vad
gäller våningsantal och nockhöjd.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att pröva frågan i en detaljplan med enkelt planförfarande
enligt plan- och bygglagen 5 kap 28 §, samt
att tidigare åtaganden som åligger exploatören av Halse Nabb gällande befintlig
detaljplan skall vara genomförda innan aktuell planändring kan antas.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:715
§ 160
Godkännande av planhandlingar för samråd kring detaljplan för
industriändamål på fastigheten Mollösund 5:411
Föreligger planhandlingar för ändring av detaljplan på fastigheten Mollösund 5:411.
Syftet med detaljplanen är att legalisera befintlig industribyggnad på fastigheten samt
medge utökning av befintlig byggrätt för industribyggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov på fastigheten men
bygglovet upphävdes av Länsstyrelsen p.g.a. stora avvikelser från gällande detaljplan.
Kommunfullmäktige beviljade plantillstånd den 24 januari 2011.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna planhandlingar, daterade 2011-05-09, för samråd enligt plan- och
bygglagen 5 kap 20 §.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
KS/2011:477
§ 161
Implementering av annorlunda arbetssätt på Fyrklöverns äldreobende
Verksamheten vård och omsorg har, enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 18
april 2011, fått i uppdrag av Sociala omsorgsnämnden, dnr 2010:83 att utreda
möjligheterna till implementering av ett annorlunda arbetssätt på Fyrklövern i
samband med eventuell om- och tillbyggnad.
Att höja kvaliteten genom att skapa en meningsfull vardag, som är hanterbar och
begriplig (salutogent synsätt) har varit utgångspunkten i förändringsförslaget.
Kvalitet
Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt bidrar till en känsla av sammanhang hos både
vårdtagare och personal. Genom att anställa en äldrepedagog som utöver
undersköterskeutbildning har en vidareutbildning i exempelvis demens alternativt
aktiveringspedagog är förhoppningen att bättre kunna tillföra ny kunskap till
verksamheten och skapa ett mer reflekterande arbetssätt. En av de viktigaste
uppgifter är att identifiera vårdtagarnas resurser och hur dessa kan tillvaratas för att
underlätta i vardagen.
Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose våra behov av energi och
näringsämnen, utan även för vår livskvalitet. Att skapa större delaktighet för
vårdtagarna kring maten bidrar förhoppningsvis att de upplever vardagen som mer
meningsfull. Det krävs en mer omfattande egenkontroll för att hantera rått kött,
fågel och fisk. Detta gör att det endast är möjligt att tillaga den del av middagen på
enheten och att huvudkomponenten också fortsättningsvis kommer att köpas ifrån
kostenheten.
Kvaliteten runt måltiderna skulle öka utifrån flera olika aspekter om matlagningen
sker på enheten. Forskning har visat att doften av mat är mycket viktig. Känner man
lukten när mat lagas aktiveras reflexer som gör att salivutsöndringen ökar och man
blir hungrig. Tanken är också att de vårdtagare som kan och vill ska kunna vara
delaktiga i matlagningen, vilket skapar vardagsaktiviteter som är välkända för dem.
Forskning har också visat att många vårdtagare upplever liten eller ingen möjlighet
att påverka vilken mat som serveras och hur och när den serveras. Att utföra en
större del av matlagningen på enheten skulle innebära ökade möjligheter för
vårdtagarna att i större utsträckning kunna påverka vad som serveras.
Förhoppningen är också att kunna erbjuda en ökad flexibilitet i när måltiderna
serveras beroende på om huvudkomponenten levereras fryst, kyld eller i värmeskåp.
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Målet med en äldrepedagog i verksamheten är att skapa en stödjande process för att
skapa en meningsfull, hanterbar och begriplig vardag för dem vi är till för så att de
känner en känsla av sammanhang, trygghet och delaktighet. Äldrepedagogen ska
vidare hjälpa dem vi är till för och medarbetare i verksamheten att hitta strategier
och metoder att hantera det vardagliga livet. Förhoppningen är att detta ska skapa en
högre kvalitet i verksamheten.
Ekonomisk konsekvens
Att laga en större del av måltiderna på Fyrklövern innebär inga högre
personalkostnader då det beräknas att detta kan utföras inom befintlig personalram.
Att enbart köpa huvudkomponenten till middagen och eventuella kvällsmaten
innebär troligen en sänkning av matkostnaderna jämfört med att köpa all mat genom
kostenheten. Detta antagande görs utifrån att en enhet i en grannkommun nått detta
resultat. För att det ska vara möjligt att laga en större andel av måltiderna på
Fyrklövern krävs en ombyggnad av befintliga kök på enheterna Täppan/Hagen och
Gläntan/Backen. Dels för att kunna uppfylla egenkontrollskraven och dels utifrån
vårdtagarnas säkerhet. Kostnad för detta finns med i projekteringskostnaden som
behandlas av verksamheten Samhällsbyggnad. En förutsättning för
förändringsarbetet är att avtal i enlighet med förändringen kan tecknas mellan
kostenheten i Verksamheten för samhällsutveckling och vård och omsorg i
Verksamheten för omsorg.
Att omvandla en underskötersketjänst till en pedagogtjänst beräknas inte medföra
några större kostnadsökningar.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 18 april 2011 godkänna ett
förändrat arbetssätt på Fyrklöverns äldreboende under förutsättning att
Kommunstyrelsen beslutar om föreslagen om- och tillbyggnad på Fyrklöverns
äldreboende enligt projektering.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Socialstyrelsen
KS/2011:734
§ 162
Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet inom äldreomsorgen i Orust
kommun
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildningen för personal inom
äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande
kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som
behövs för mer specialiserade uppgifter. Satsningen beräknas pågå under åren 2011,
2012, 2013 och 2014.
Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med
att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa
in sina yrkesroller.
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvalitén
inom äldreomsorgen.
Satsningen ska inte ersätta de utbildningsinsatser som redan pågår utan ska medverka
till att förstärka pågående satsningar.
Målgruppen för satsningen är undersköterskor och vårdbiträden detta på grund av
att dessa yrkesgrupper är nära dem som behöver vård och omsorg.
Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande kompetensen för
undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens inom dessa grupper som
behövs för specialiserade uppgifter. Omvårdnadslyftet ska även omfatta timanställda
och vikarier.
Medlen ska sökas och användas till utbildning som utgår från kurserna i det nya vård
– och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. De utbildningssatsningar som har
genomförs år 2011 och första halvåret 2012 ska utföras i någon form av upphandlad
uppdragsutbildning motsvarande gymnasieskolan. Gymnasieskolan ska under denna
period uppdra åt kommunal vuxenutbildningen att utföra utbildningen.
Från den 1 juli 2012 ska utbildningen även ske via anordnare av kommunal
vuxenutbildning.
Från 2012 blir det också möjlig att genomföra utbildningen för personal som arbetar
med specialiserade uppgifter. Socialstyrelsen kommer att ge anvisningar där det
framgår vilka utbildningar som ger rätt till statsbidrag.
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Statsbidraget storlek fördelas utifrån per kommun baserat på antalet invånare 80 år
eller äldre per den 31 december 2010. För Orust kommun innebär detta 266 900
kronor år 2011.
Ansökan till Socialstyrelsen ska skickas senast 1 juli 2011.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet med 266 900 kronor.
att översända ansökan till Socialstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Arbetsmarknadshandläggaren
KS/2009:635
§ 163
Utvärdering av sysselsättningsprojektet "Ungdomsslussen"
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-17, § 145, att inrätta sysselsättningsprojektet
”Ungdomsslussen” under perioden 1 januari 2010 —31 december 2011 och att
utvärdering görs efter ett år.
Ungdomsslussens projektledare och arbetsledare har i utvärdering daterad 16 mars
2011 redovisat verksamheten för år 2010.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
att med godkännande lägga utvärderingen till handlingarna
att ge verksamhetschefen för omsorg i uppdrag att se över verksamheten och
behoven för målgruppen unga arbetslösa och presentera fortsättningsförslag för
målgruppen.
______________
Veronica Almroth och Lotta Husberg yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
BRIS
KS/2011:416
§ 164
Verksamhetsbidrag för år 2011 - BRIS region Väst
Bris Region Väst ansöker om föreningsbidrag till sin verksamhet för år 2010 med
fem kronor per barn (0-18 år) = cirka 15 495 kronor i Orust kommun.
BRIS är organiserat i ett förbundskansli och fem regionala kanslier i Malmö,
Norrköping, Stockholm och Umeå.
Enligt verksamheten för omsorgs skrivelse 19 maj 2011 är föreningens ändamål och
syfte att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor
och att särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätthålla möjligheter för
barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Utgångspunkten är FN:s
konvention om barnets rättigheter
Kärnan i BRIS verksamhet är stödtelefonerna, Barnens Hjälptelefon, BRIS
vuxentelefon om barn samt BRIS-mejlen och BRIS-diskussionsforum m.m. BRISchatten startade 2007 som försöksverksamhet, men blev under hösten 2008 en
permanent kanal. Verksamheten bygger på frivilligt arbete. Föreningen rekryterar
och utbildar, fortbildar och handleder de ideella.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att utan eget förslag överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.
______________
Anders Fröjdö föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja BRIS 5 000 kronor i
bidrag.
Kommunstyrelsen bifaller Anders Fröjdös förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
Brottsofferjouren
KS/2011:416
§ 165
Brottsofferjouren Kungälv, Stenungsund-Orust- Tjörn BOJ - Ekonomiskt stöd
till förening 2011
Brottsofferjouren ”BOJ” ansöker om ekonomiskt stöd för verksamheten med 7 000
kronor.
Brottsofferjouren är en ideell organisation. Brottsoffer, som sökt och fått hjälp av
jouren har varit utsatta för bland annat misshandel, kvinnofridskränkning, våldtäkt,
sexualbrott, olaga hot, ofredande, stöld, rån, inbrott och skadegörelse. Hjälpen har
bestått av stöd och samtal, kontakt med polis, försäkringsbolag et. 7 stycken
stödpersoner har arbetat under 2010 och har varit tillgängliga för besök och
telefonkontakt för brottsoffer, anhöriga och vittnen.
Enligt socialtjänstlagens 5 kap. 11 § har Socialtjänsten ansvar för brottsoffer och
deras anhöriga.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att utan eget förslag överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja brottsofferjouren 6 000 kronor i bidrag.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg
FMN
KS/2011:416
§ 166
Föreningsbidrag för år 2011 - FMN-Göteborg (Föräldraföreningen mot
Narkotika)
Föräldraföreningen Mot Narkotika ansöker om 20 000 kronor i föreningsbidrag
2011.
FMN-Göteborg startade 1984 för att ge föräldrar och anhöriga till missbrukande
ungdomar ett forum för att diskutera sin situation och finna lösningar.
Verksamheten bygger på ideellt arbete men det finns också anställd personal. FMN
har kostnader för informationsmaterial, hyra, el etc. Det finns flera medlemmar från
Orust kommun. I verksamhetsplanen för 2009 finns information om målgrupp,
upptagningsområde, huvudmannaskap, personalsammansättning m.m.
FMN ger anhöriga till drogmissbrukare en annorlunda hjälp än vad socialtjänsten
kan erbjuda. Föräldrar och anhöriga kommer för rådgivning och för att få
information var man kan vända sig i samhället för att få hjälp med den som har fått
ett drogberoende. Anhöriga erbjuds att vara med på FMN:s öppna möten och
föreläsningar. Jourverksamhet bedrivs dygnet runt. FMN tar också drogtester på
unga, för socialtjänst, skolor och privatpersoner. Samarbete sker med tull, polis,
socialtjänst, skolor och politiker.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att utan eget förslag överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen 5 000 kronor i bidrag.
__________
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KS/2011:434
§ 167
Medel till täckande av barnomsorgsbehovet fr.o.m. hösten 2011
Barn- och utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde i december 2010
ärendet gällande det ökade behovet av förskoleplatser som råder. KSAU tog upp
frågan i början av år 2011.
Behovet av förskoleplatser behöver lösas på både kort- och lång sikt. Till hösten
är det mest akut behov av förskoleplatser i Ellös-området, där en kortsiktig lösning behöver göras. Behovet motsvarar till storleken ytterligare en avdelning.
En inventering av befintliga kommunala lokaler inom bland annat skolan samt
Baggiums skollokaler är genomförd samt även möjlighet till en modullösning,
vilket är den lösning som förordas då det är en snabb och flexibel lösning som
skulle kunna vara genomförbar till augusti då barnen behöver platserna. Rekommendationen är att modulen får sin placering där den tidigare stått i anslutning
till Ellös förskola, där det finns tillgång till bland annat en bra utemiljö med lekredskap. Sedan bör det under hösten göras en utredning om en långsiktig lösning
för hela förskoleverksamhetens behov.
Förutom ytterligare en avdelning vid Ellös förskola behövs dessutom en utök-ning av
personalen ske. KSAU kommer att behandla ärendet vid sitt samman-träde i slutet av
maj.
Tvets förskola kommer att, enligt planerna, byggas om till förskola med fyra avdelningar inför eventuella framtida barnomsorgsbehov samt för möjlighet till
flexibilitet.
__________
Lars-Åke Gustavsson (m) framför förslag till förändring gällande förslag till beslut
gällande tidsperiod för uppdragsgivande och genomförande av anpass- ning för en
stationär förskoleverksamhet i Ellös.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges medelsanvisning, starta en ny
förskoleavdelning i Ellös med 18 platser i en modul som etableras i anslutning till
Ellös förskola under augusti 2011, samt
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att uppdra till verksamheterna för Lärande och Samhällsutveckling att undersöka vilka
lokaler som kan anpassas för en stationär förskoleverksamhet i Ellös med start hösten
2012.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra verksamhetsmedel för en förskoleavdelning och personal från och med
augusti 2011 till årsskiftet mot- svarande cirka 800 tkr (1 600 tkr per år); medel att
utgå av Eget Kapital, och
att uppdra till kommunstyrelsen ta fram ett förslag på lokaler för en allergi- anpassad
förskole- och skolverksamhet i Varekil, och
att i budget 2012 tillföra verksamhetsmedel för personal och en allergianpassad
avdelning för förskola och skola i Varekil, samt
att uppdra till beredningarna att ta fram en långsiktig plan för förskolans utbyggnad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36

2011-06-15

Exp:
Verksamheten för omsorg
Arbetsmarknadshandläggaren
KS/2011:942
§ 168
Medel till feriepraktik för skolungdomar sommaren 2011
Orust kommun har sedan 1994 erbjudit feriepraktik till skolungdomar.
Feriepraktikplatserna erbjuds ungdomar vilka är folkbokförda i kommunen och som
går ut 9:an i grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. 2010 beviljade
kommunstyrelsen, utöver befintlig budget, ytterligare 100 000 kr. Dessutom anslog
Regeringen extra medel, 167 000 kr, inom ”Sommarjobbsatsning 2010”. Detta
innebär att 107 ungdomar kunde få en feriepraktikplats 2010. I år kommer
Regeringen inte att anslå några medel till detta ändamål.
Syftet med feriepraktik är att ungdomar som inte lyckats få ”ett riktigt sommarjobb”
skall få någon form av sysselsättning under sommaren.
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög på Orust. Detta innebär att det är svårt
för skolungdomar att få ett ”riktigt sommarjobb”. Dessutom har det i år kommit in
fler ansökningar från ungdomar med särskilda behov och ensamkommande
flyktingbarn. Dessa tillhör en prioriterad grupp som bör få en feriepraktikplats.
I budget 2011 finns 505 000 kr avsatta för feriepraktik. Detta innebär en plats åt
cirka 95 ungdomar. Eftersom det finns, enligt verksamhetens skrivelse 8 juni 2011,
både feriepraktikplatser kvar och ansökningar från ungdomar skulle ytterligare 30
ungdomar kunna erbjudas en plats om medel till detta fanns.
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda så många skolungdomar som möjligt en feriepraktikplats sommaren 2011
att till ändamålet utöver befintlig budget bevilja ytterligare 170 000 kronor, medel att
utgå av Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda så många skolungdomar som möjligt en feriepraktikplats sommaren
2011. samt
att medel till ändamålet 170 000 kronor finansieras inom ramen för utskottet för
omsorgs verksamhetsmedel.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för lärande
OKFS
KS/2011:775
§ 169
Revidering av skolskjutsbestämmelser samt beslut om tillämpningsregler för
skolskjuts i mån av plats
Skolskjutsbestämmelserna reviderades senast av barn- och utbildningsnämnden §
125/2000.
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2010-09-15 beslut om att se över
möjligheterna att bevilja skolskjuts i mån av plats i befintliga skolbussar för elever i
fristående grundskola från och med 2011-01-10. Datum för beslut har därefter
skjutits upp till maj månad 2011.
Kommunen genomför en omorganisation av skolorganisationen inför läsåret
2011/2012 och den nya skollagen träder i kraft den 1 juli 2011. Med anledning av att
förutsättningarna för att skolskjutsbestämmelserna kommer att förändras, behöver
skolskjutsbestämmelserna för Orust kommun revideras.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av kommunens
skolskjutsbestämmelser samt förslag till tillämpningsregler för erbjudande av
skolskjuts i mån av plats för elever i fristående grundskola, daterade 2011-05-23.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen bekostar busskort för grundskoleelever som valt annan grundskola i
Orust kommun alternativt att kommunen inte bekostar busskort till
grundskoleelever som valt annan grundskola i Orust kommun än den kommunen
hänvisar till.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreliggande förslag till revidering av regler för skolskjutsbestämmelser i
Orust kommun att gälla från och med 2011-07-01.
__________

Orust kommun
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Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen inte bekostad busskort till grundskoleelever som valt annan
grundskola i Orust kommun än den kommunen hänvisar till.
att fastställa föreliggande förslag till revidering av regler för skolskjutsbestämmelser i
Orust kommun att gälla från och med 2011-07-01.
__________

Orust kommun
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KS/2011:138
§ 170
Anmälan av kurser och konferenser
EU 2012 – på startlinjen
25-26 augusti 2011, Uddevalla
West Sweden o Uddevalla kommun
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 171
Anmälan av inkomna skrivelser
Västtrafik, resultat per mars och prognos 2, 2011
17 maj 2011
Västtrafik
(KS/2011:761)
Rapport från Luft i Västs årsmöte
18 maj 2011
Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för Västra Sverige
(KS/2011:879)
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Västtrafik AB
7 juni 2011
Västtrafik
(KS/2011:952)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 172
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-05-25,
KSUL 2011-05-30, KSUO 2011-05-31, KSUS 2011-05-18

KS/2011:1 002

Upphandling
Delegationsbeslut enligt förteckning 2011-05-19

KS/2011:4 002

Personalärenden
Enligt löpnr 373 – 428

KS/2011:6 023

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-06-01
Boendeparkering enligt förteckning 2011-06-01

KS/2011:3 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2011-05-31

KS/2011:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2011-06-01

KS/2011:3 002

__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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KS/2011:344
§ 173
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 5/2011
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 5/2011.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 5/2011.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

