ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsn

2000-06-29

Plats och tid

Allmagsgården, Myckleby, kl 18.00-18.30

Beslutande

Ledamöter

1

Ersättare

Catharina B. Bråkenhielm
Bo Andersson
Birger Lagerström
Lars-Åke Gustavsson
Ulla Buhr
Torsten Olegård
Hans Pernervik
Roland Persson
Bengt Torstensson
Gunilla Josefsson
Roger Hansson
Övriga deltagande

Börje Olsson, kanslichef
Doris Everhult, enhetschef, kl 18.00-18.05 § 85

Utses att justera

Hans Pernervik

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret, Henån, tisdagen den 4 juli 2000, kl 16.00.

Sekreterare

............................................
Börje Olsson

Ordförande

............................................
Catharina B. Bråkenhielm

Paragrafer 85-86

Justerare

............................................
Hans Pernervik
___________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2000-06-29

Datum för anslags
uppsättande

2000-07-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2000-07-27

..............................................
Börje Olsson
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
Ekonomienheten

Ks § 85
Inköp av takmonterade vårdliftar till Villa Nyhagen
Enligt ekonomireglementet kap 6 kan nämnd för kommunstyrelsen under året
framlägga om mindre investeringar (6.1) sådana förslag skall åtföljas av en
redogörelse för hur nämnden avser att finansiera investeringen. Kommunstyrelsen
skall vid sin bedömning se investeringen ur ett helhetsperspektiv. Ett eventuellt
godkännande kan av styrelsen villkoras på lämpligt sätt. Investeringen belastar
den förslagsställande nämndens budget.
I arbetet med gravt funktionshindrade barn är förflyttningar en del av det dagliga
arbetet och är mycket fysiskt krävande för personalen. Barnen behöver aktiv hjälp
i alla situationer. I syfte att förebygga belastningsskador för personalen är ett
takliftsystem det som bäst tillgodoser behovet av en tillrättalagd arbetsmiljö. På
Villa Nyhagen vistas två barn som är i behov av en lyftsele som endast kan
användas till taklift.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2000-03-14 § 35 att låna upp 141.500 kronor
för inköp av ett takliftsystem till Villa Nyhagen i enlighet med kostnadsförslag.
Kapitalkostnaden för lånet kommer sedan att belasta Villa Nyhagen.
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna investeringen.
___________
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Exp:
Kanslichefen
Bengt Torstensson

Ks § 86
Avsiktsförklaring vad avser kommunens engagemang i Leader+
En ansökan om medel till projekt på temat ”ökat värde i lokala produkter” kallat
”Carpe Mare” har arbetats fram av ett partnerskap bestående av kommunerna
Lysekil, Orust, Tjörn, Kungälv, Göteborg och Öckerö och av företrädare för
föreningar och samhällsföreningar.
Leadermedel beviljas av glesbygdsverket och om partnerskapets ansökan beviljas
kommer delprojekt i sin tur ansöka om medel hos partnerskapet.
Under hösten kommer också medelstilldelning möjliggöra en precisering av den
summa som varje intressent ska bistå med i projektet. EU-medel står för hälften
och olika offentliga intressenter för den andra delen. Olika privata insatser kan
därutöver tillkomma. Under hösten skall kommunfullmäktige ta definitiv ställning
till Orusts medverkan.
___________
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom partnerskapets ansökan i Leader +, samt
att därmed godkänna medfinansiering i projektet ”Carpe Mare”
___________

