Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för samhällsutveckling

2015-06-03

Plats och tid

Ängås skola, Svanesund, 2015-06-03 08:30-15:15

Beslutande

Lars Larsson (C)
Michael Relfsson (FPO)
Sirko Witte (S), 08:30-11:45, § 71-73
Inga Göransson (C)
Anders Arnell (M)
Jan Gustavsson (FP), 11:45-15:15, § 74-83, tjg ersättare

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Anders Arnell

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån
Tisdag 9 juni 2015, kl. 13:00

Sekreterare

……………………………………..
Elisabeth Martinsson

Ordförande

……………………………………..
Lars Larsson

Justerare

……………………………………..
Anders Arnell

Paragraf 71-83

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2015-06-03

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
För protokollet

2015-06-10

Datum för anslags
nedtagande

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån
…………………………………….
Elisabeth Martinsson

2015-07-09

1

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-06-03

Övriga deltagare:
Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare
Anders Bertrandsson, kulturutredare, § 72
Lars-Erik Gustavsson, projektsamordnare, § 73
Lars Lindgren, chef affärsdrivande verksamhet, § 73
Rickard Karlsson, plan-, mark- och exploateringschef, § 74-79
Jan Gustavsson, ej tjg ersättare, § 71-73
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KS/2011:49
§ 71
Rundvandring på Ängås skola
Dagens sammanträde inleds med rundvandring på Ängås skola.
Ledamöter och ersättare samt personal visas runt av Perolof Melin och Lars
Eriksson, som förevisar pågående ombyggnation av skolan.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för den förträffliga förevisningen samt och
för att Perolof och Lars tog sig tid att svara på alla frågor. Tack även för fika och för
lånet av det fina konferensrummet där sammanträdet hölls.
Utskottet för samhällsutveckling kommer att på bästa sätt, för omvärlden, berätta om
och vitt sprida hur bra arbetet med ombyggnationen fungerat.
_________
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KS/2015:809
§ 72
Beslut om utdelning av Orusts Sparbanks kulturstipendium 2015
Kulturstipendiet fördelas efter ansökan till enskilda kommuninvånare från Orust som
stöd inom det kulturella verksamhetsområdet. Stöd kan utgå till utbildning,
studieresor, utställningar, framställning av litterära och konstnärliga verk samt
liknande verksamheter. Stipendiet uppgår till 25 000 kronor.
Stipendiet är instiftat av Orusts sparbank och delas ut sedan 2002.
Det är kommunens utskott för samhällsutveckling som utser stipendiaterna och
stipendiet delas ut på Orustdagen den 13 juni i Svanesund.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att tilldela Orusts Sparbanks kulturstipendium för 2015 till Emelia Hansson och
Malin Hansson som delar på prissumman 25 000 kronor, samt
att inför 2016 ge utskottet för samhällsutvecklings presidium i uppdrag att inför
utskottets möte bereda beslutsförslag på stipendiater.
Motiveringen, för utdelning av stipendiet, är följande:
Stipendiet tillfaller i år två talangfulla ungdomar som valt teater respektive design
som sina uttryckssätt.
Emelia Hansson från Brattorp började som 11-åring i Orusts teaterförening och har
varit med i uppsättningar som Ronja Rövardotter. Emelia har gått en
gymnasieutbildning i dans och musikal i Lund och fick under denna tid en filmroll i
kortfilmen Kärlek kl. 03:56. Filmen vann publikens pris på Pixel filmfestival 2013
och har visats på Los Angeles Film Festival. Det finns också en roll i
Wallanderfilmen Försvunnen på meritlistan. Nu kan Emelia ta ett nytt spännande
steg i sin utveckling genom att gå en ettårig filmutbildning på Prague Film School.
Malin Hansson från Nösund studerar i Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng där hon
läser en ettårig konstutbildning i bild och form. Målet är att komma in på någon av
skolorna Formakademin i Lidköping, Nyckelviksskolan i Stockholm eller Dômen
konstskola i Göteborg. Malin ska använda sin del av stipendiet till att skaffa
konstnärsmaterial som behövs för skapandet och för att förbereda henne inför den
kommande utbildningen som ska ge än större förutsättningar i hennes kreativa
skapande.
_________
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KS/2012:239
§ 73
Information om avloppsreningsverk på västra Orust
Lars-Erik Gustavsson, projektsamordnare, redogör dagsläget för reningsverk på
västra Orust.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Samråd med länsstyrelsen har hållits om etableringen och berörda
myndigheter och större föreningar har fått tillfälle att yttra sig. Boende inom
en radie om 500 meter har också haft möjlighet att yttra sig
Undersökning av arkeologin på havsbotten har gjorts
Informationsmöte har hållits i Änggården i Mollösund. Fyra viktiga
frågeställningar diskuterades fram: lukt, buller, byggnadens höjd samt skydd
av natur och växter
Orust kommun äger marken och området är föreslaget som industrimark i
översiktsplanen
Miljökonsekvensbeskrivning är framtagen och tillståndsansökan är sänd till
länsstyrelsen, innehållande bland annat den arkeologiska utredningen, en
spridningsmodell för utloppsledningen och en naturinventering på
byggplatsen samt i ledningsgatan
Godkänt tillstånd från Mark- och Miljödomstolen kom i december 2015.
Dock finns ett krav i tillståndet på att detaljplan för den redovisade
etableringen ska vara genomförd innan byggstart
Arbetet med detaljplanen påbörjades vid årsskiftet. Samtidigt påbörjades
framtagandet av en systemhandling för avloppsreningsverket och en för
överföringsledningarna mellan samhällena
Sweco i Göteborg är anlitade som projektörer för systemhandlingarna som
ligger till grund för detaljprojektering
Ansökan om miljötillstånd samt ledningsrätt är på väg att lämnas in
Hittills framtagna handlingar har bland annat granskats av vår egen personal
inom olika kompetenser för att på så vis nyttja drifterfarenhet och för även
för att uppnå delaktighet i projektet
Kalkylen ligger idag på 166 000 000 plus moms. Detta innebär att va-taxan
måste höjas mellan 20-25 %.
Projektet beräknas vara avslutat i oktober 2017.

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________
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KS/2013:1881
§ 74
Antagande av tillägg till gällande detaljplan för Lavön 2:20, Tuvesvik
Detaljplanen har varit föremål för ett andra samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen under tiden 18 februari 2015 – 10 mars 2015. Under samrådet har det
inkommit 12 yttranden, vilka redovisas i samrådsredogörelse. Detaljplanen har
ändrats och kompletterats i enlighet med vad som anges i kommentarer till
yttrandena i samrådsredogörelsen.
Syftet med planändringen är att ge planmässiga förutsättningar att utnyttja den
anpassade form av flerbostadshus, som Orustbostäder utvecklat efter att den
gällande detaljplanen antogs 2006. Tillägget till gällande detaljplan Lavön
2:20/Tuvesvik, innebär en modifiering av gällande planbestämmelse om
utnyttjandegrad, liksom av planbestämmelser om byggnadshöjd, taklutning,
taktäckning samt avfärgning av fasader. För övriga styrande planbestämmelser,
såsom avgränsning mellan allmän plats- och kvartersmark, användnings- och
egenskapsgränser etc. görs inga förändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområdets skrivelse, 2015-05-18
Samrådsredogörelse, 2015-03-26
Plan- och genomförandebeskrivning 2015-01-26, reviderad 2015-03-26
Plankarta, 2015-01-26, reviderad 2015-03-26
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att anta tillägget till detaljplan för Lavön 2:20, Tuvesvik enligt plan- och bygglagen 5
kap 27 §.
_________
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KS/2013:1229
§ 75
Antagande av detaljplan för fastigheten Härmanö 2:19 m.fl.
Programhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och
bygglagen under tiden 2 april 2015 – 4 maj 2015. Under samrådstiden har 20
yttranden inkommit. Detaljplanen har ändrats och kompletterats i enlighet med vad
som anges i kommentarer till yttrandena i samrådsredogörelsen.
Syftet med detaljplanen är att se över gällande planbestämmelser i anslutning till
Härmanö torg för att möjliggöra för café/handel, ökad flexibilitet och att möjliggöra
för gällande verksamheter att finnas kvar samt omlokalisering av postboxhuset, som
också ger plats för fiberkopplingsskåp.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområdes skrivelse 2015-05-18
Samrådsredogörelse 2015-05-15
Plan- och genomförandebeskrivning 2015-03-17, reviderad 2015-03-18
Plankarta 2015-03-16, reviderad 2015-05-12
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att anta förslag till detaljplan för fastigheten Härmanö 2:19 m.fl. enligt 5 kap 27 §
Plan- och bygglagen.
_________
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KS/2014:1341
§ 76
Upprättande av enkelt program inför detaljplaneläggningen av fastigheten
Edshultshall 1:9 m.fl.
Fastighetsägarna till Eshultshall 1:9, har 3 september 2014, inkommit med ansökan
om planbesked. Syftet är att inom ramen för en detaljplaneprocess, få prövat om det
finns möjlighet att ska mervärden form av ytterligare byggrätter på Edshultshall 1:9 i
samband med att fastighetsägarna önskar dela upp fastigheten genom en
klyvningsprocess.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-12 § 26 att medge planbesked för fastigheten
Edshultshall 1:9 i syfte att inom ramen för en detaljplaneprocess, få prövat om det
finns möjlighet att mervärden i form av ytterligare byggrätter på Edshultshall 1:9 i
samband med att fastighetsägarna önskar dela upp fastigheten genom en
klyvningsprocess samt att finansieringen av planarbetet betalas av sökanden.
Kommunens översiktsplan understryker att ”Edshultshalls gamla fiskeläge har ett
stort kulturhistoriskt värde. Gällande detaljplan är otidsenlig och bör på sikt ersättas
med en ny detaljplan som bland annat säkerställer de kulturhistoriska värdena. Det är
också viktigt att se över parkerings- och trafiksituationen, liksom möjligheterna att
ska fler båtplatser och sjöbodslägen. Viss förtätning är möjlig”.
Det finns ett aktivt föreningsliv och ett stort intresse bland företagare och boende
rörande situationen inom och utvecklingen av kustsamhället. Edshultshalls
Vägförening, Edshultshalls Samhällsförening, Edshultshalls Hamnförening,
Edshultshalls Bastuförening, Föreningen Strandvågen i Barrevik, Barreviks
Samfällighetsförening, Sollids Väg & Sportstugeförening, Orust Skolfartygsstiftelse,
Orust Skolfartygsförening Förlig Vind och Edshultshall Holding AB (Pallas Rederi)
är några exempel på föreningar och intresseorganisationer som i olika sammanhang
agerat för att främja en bärig utveckling av det lilla kustsamhället.
Många av dessa ger bilden av att Edshultshall hållits på undantag i ett flertal
decennium vilket resulterat i ett långvarigt förfall och avsaknad av underhåll, som nu
behöver vändas till en positiv utveckling i Edshultshall och det är nu dags att bryta
den trenden.
En speciell situation, som uppkommit genom den föråldrade planen, är att ett flertal
befintliga byggnader i samhället ligger på prickad mark, det vill säga där bebyggelse
inte är tillåten. Detaljplanen ville i tidens andra på 1960-talet introducera en helt
annan likformig karaktär av samhällen och dömde sonika ut den bebyggelse, som
idag upplevs som särpräglad och kulturhistoriskt värdefull.
En slutsats som kan dras är att det är hög tid att hela samhället och inte bara en del
av detsamma, borde bli föremål för en ny planläggning. Det är därför lämpligt att
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inleda planarbetet med ett enkelt program. Ett programskede ger tydliga signaler till
viljan att stärka medborgardialogen i kommunen. Här erbjuds möjlighet att möta
lokala aktivister och engagerade medborgare på ett sätt som uppmuntrar
innovationer och nytänkande som för fram positiva idéer om ortens framtida
utveckling.
Exempel på frågeställningar att belysa i programmet:
Förutom de frågor som belyses i ansökan: förtätningsmöjligheter, sjöbodarnas
legalisering, brist på planbestämmelser som säkerställer de kulturvärden som finns
m.m. vilka berör hela samhället finns även andra frågor som behöver belysas i ett
helhetsperspektiv:
•
•
•
•
•
•

Hur påverkar havsnivåhöjningen samhället och vilka insatser krävs inom
överskådlig tid för att skydda befolkning och bebyggelse?
Hur kan Jensholmen utvecklas för att berika samhällets karaktär? Ön är
kommunägd och befriad från strandskyddsbestämmelser och kan med en
lämplig exploatering ge ett ekonomiskt tillskott till samhället.
Vilka krav på social och kommersiell service samt teknisk infrastruktur måste
ställas och tillgodoses för att skapa en attraktivare miljö för boende, arbete
och rekreation?
Hur ska tillkommande bebyggelse gestaltas för att respektera de
kulturhistoriska värden samhället besitter? Vilka regler ska gälla för nya hus
vad gäller placering, form, färg, material och storlek?
Hur ska hamnen och dess bryggor, sjöbodar och gästhamn ordnas och vad
ska gälla för upplåtelse och arrenden i framtiden?
Hur ska trafikföringen utvecklas och vilka åtgärder kommer att krävas för att
skapa en trafiksäker miljö för alla trafikanter och med god tillgång till
gästparkering och allmänna transporter?

Vilka ”ouppklarade surdegar” ligger och jäser vad avser markregleringar och
markupplåtelser som behöver finna sin lösning i ett samlat grepp under
planläggningen för att förstärka ”vikänslan” i samhället?
Det samlade resultatet av samrådet blir riktlinjer för de detaljplaner, där den del som
planbeskedet utgör är en del, som kommer att behövas för att modernisera de
styrmedel där framtida markanvändning som erfordras för att ge Edshultshall en
social, ekonomisk och ekologisk bärkraftig utveckling.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområdets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-19
Kartbilaga, daterad 2015-05-19
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upprätta ett enkelt program för hela Edshultshall för att beskriva samhällets
utvecklingspotential och skapa förutsättningar för en hållbar och helhetsmässig
lämplig utveckling av samhället, och
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att i ett öppet samrådsförvarande ge möjlighet för allmänheten att komma med idéer
och synpunkter på den framtida mark- och vattenanvändningen, och
att resultatet av programarbetet får utgöra riktlinjer och etappindelning för den därpå
följande detaljplaneringen, och
att finansieringen av programmet bekostas av den sökande av detaljplanen för
Edshultshall 1:9 och kommunen för sina ägda fastigheter, samt
att arbetet med planprogrammet får ej påbörjas förrän utskottet för
samhällsutveckling fattat beslut om prioriteringsordning av detaljplanerna i
kommunen.
_________
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KS/2015:680
§ 77
Exploateringsbudget för utbyggnad av gata och gång- och cykelväg för
området Kaprifolvägen i Henån
Byggnationen av Bagarevägens förskola pågår och beslut har tagits om försäljning av
del av Henån 1:275. Detta innebär att Kaprifolvägen och GC- väg, omgående
behöver byggas ut i enlighet med detaljplanen för området.
Förskolan och skolan inom planområdet är verksamheter som genererar en hel del
trafik, huvudsakligen under morgon och eftermiddag när många barn lämnas och
hämtas. Tidigare har lämning och hämtning till Bagarevägens förskola skett via
Bagarevägen i norr vilket gett mycket biltrafik genom villaområdet.
Även personalparkeringen är placerad i norr.
Detaljplaneförslaget innebär att hämtning och lämning istället skall ske via
Kaprifolvägen i söder, där Montessoriskolans hämtning och lämning sker redan idag.
Befintlig trottoar utmed Kaprifolvägen breddas till 2,5 meter och görs om till en
gång- och cykelväg. Körbanans bredd om 5,5 meter behålls. Breddningen av
vägområdet sker söderut för den västra delen av vägen och norrut för den östra.
8 stycken parkeringsplatser för korttidsparkering tillskapas också längs vägen. En
gång- och cykelväg anläggas i nord-sydlig riktning genom området.
Leveranser till Montessoriskolan sker idag via Kaprifolvägen i söder, alternativt via
gångvägen inom fastigheten. Leveranser till Bagarevägens förskola föreslås ske via en
väg över förskolans fastighet längs den östra fastighetsgränsen. Vägen angränsar till
den gc-väg på allmän platsmark som föreslås genom området. Vägen är endast till för
behörig trafik till förskolan och förses vid behov med bommar för att förhindra
allmän genomfartstrafik. Även leveranser till bostadsfastigheten möjliggörs via
servitut över förskolans fastighet, men dessa sker ifrån söder.
Försäljning av del av Henån 1:275 till en köpeskilling enligt utförd värdering 2
800 000 kr, försäljning av del av Henån 1:306 till en köpeskilling enligt utförd
värdering 2 200 000 kr och utbyggnad och intäkter för vatten och avlopp ger en
kalkyl enligt nedan:
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Exploateringskalkyl
Intäkter
Tomtförsäljning:
Kostnader
Detaljplan
Vägar
Gångväg
Lantmäteri
Övrigt
Netto
tomtförsäljning
Va-anläggningar
Va-anslutningar:
Utbyggnad va:
Netto vaanläggningar

tkr
5 050
-276
-1 000
-750
-100
-50
2 874
1 608
-500
1 108

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-30
Plankarta, daterad 2013-10-23
Illustrationskarta, daterad 2013-10-23
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning och utbyggnad av gata och
gång- och cykelväg för området Kaprifolvägen i Henån om 2 176 000 kronor, och
att godkänna investeringsprojekt – va-utbyggnad Henån 1:272-75 Kaprifol – med
total projektbudget på 500 000 kronor (fördelat på år 2015 med 350 000 kronor och
år 2016 150 000 kronor) inom beslutad investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen finansieras
av det förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
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KS/2015:970
§ 78
Planprogram för fastigheten Svanesund 2:2, f.d. Prästtorp 1:1
Ordförande lyfter önskemål om att upprätta planprogram för fastigheten Svanesund
2:2, f.d. Prästtorp.
Det aktuella området på ca 34 hektar, köptes av markstrategiska skäl av kommunen
2003. Området ligger i direkt anslutning till Svanesunds tätort och till största delen
inom samhällsområdet utpekat i översiktsplan. Genom området löper också ett, i
översiktsplanen utpekat, vägreservat – för att möjliggöra en ny väglänk till den
framtida Orustbron.
Områdets läge i direkt anslutning till Svanesunds tätort, vid en knutpunkt för
befintlig och kommande väginfrastruktur, bedöms ha god potential för etablering av
både verksamheter och boende. Områdets förutsättningar för kommande
detaljplaneläggning samt mål och utgångspunkter för områdets utveckling föreslås
utredas, beskrivas och redovisas i ett planprogram.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upprätta planprogram för fastigheten Svanesund 2:2, f.d. Prästtorp 1:1.
_________
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KS/2015:446
§ 79
Information om försäljning av kommunala tomter - utskottet för
samhällsutveckling
Rickard Karlsson, plan-, mark- och exploateringschef, informerar om försäljning av
kommunala tomter per maj månad 2015.
Ingen tomtförsäljning/faktureringar har skett under maj.
Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________
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KS/2013:871
§ 80
Investering - Byte av tak, Orust Ridklubb
Manegebyggnaden på Orust Ridklubb har omfattande korrosionsskador på plåttaket.
Byggnaden stod klar 1994 och har ett korrigerat tak av stålplåt. Färgen har släppt och
rosten har fått ordentligt fäste i plåten, vilket har medfört läckor. Skicket på taket
bedöms vara så pass dåligt att det inte är möjligt att blästra och måla taket.
Korrosionsskadorna är djupa och eventuell blästring skulle innebära att det går hål på
plåten. Förvaltningen föreslog att hela takbeläggningen skulle bytas till en kostnad av
710 000 kronor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-05-22 § 108 att avvakta med
föreslagen investering.
Orust Ridklubb har nu påtalat att problemet med taket har blivit större och något
måste göras åt det. Det föreligger risk för att hästarna skräms när det regnar in
vatten, vilket i sig kan leda till olyckor/skador på både ryttare, personal och hästar.
Byte av taket skulle idag kosta ca 750 000 kronor. Som alternativ till att byta ut
takbeläggningen har det framkommit ett billigare alternativ som innebär att det
istället läggs en elastisk massa, Thermoflex, på det befintligt tak. Kostnaden för det
blir totalt ca 375 000 kronor. Det kan vara ett gångbart alternativ, men livslängden på
Thermoflex är inte lika lång som för ett aluminiumtak. Thermoflex lämnar 15 års
förslitningsgaranti. Långsiktigt förordas att taket byts ut till ett nytt aluminiumtak.
Michael Relfsson (FPO) med instämmande av Anders Arnell (M) föreslår att ärendet
återremitteras för utredning av eventuella framtida övriga investeringsbehov inom de
tre närmast kommande åren.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras och föreslår samtidigt att
utredningen ska täcka in de fem närmast kommande åren.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2015-05-06 § 60 att återremittera ärendet
för utredning av eventuella framtida övriga investeringsbehov inom de fem närmast
kommande åren.
Vid kontakt med Orust Ridklubb bedöms att något större renoveringsbehov inte
finns inom de tre nästkommande åren och att de mindre reparationer som kan bli
aktuella utförs med föreningens egna medel.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2015-06-03

att, utifrån löftet att inga ytterligare investerings-/renoveringsbehov finns inom den
kommande treårsperioden, godkänna investeringsprojekt – Byte av tak till
manegebyggnaden på Orust Ridklubb - med total budget på 750 000 kronor inom
beslutad investeringsram, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsställande förvaltingsområdet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att söka kompletterande finansiering genom så
kallad omvänd upphandling via sponsorer.
________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling
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KS/2015:146
§ 81
Informationsfrågor - utskottet för samhällsutveckling
Vid mötet informerades om:
• Krav på eventuell kväverening, för avloppsreningsverket i Ellös, samt
konsekvenser om kravet kommer
• Taxa för industrimark
Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling
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KS/2015:145
§ 82
Förvaltningsområdeschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfeldt informerar om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeringen i Tuvesvik - automater och intäkter
Väg 160 – förskottering, tidsplan och miljökonsekvensbeskrivning
Broinspel – insänt 19 maj 2015 till Västra Götalandsregionen
Västtrafiks kollektivtrafikupphandling har vunnit laga kraft
Försäljning av mark vid Kaprifolgården har vunnit laga kraft
De ekonomiska uppdragen är uppstartade
Ombyggnad av kök på Strandgården
Konsument- och skuldrådgivning 2015
Vi hissar flaggan HBTQ
Rekryteringsrapport

Utskottet för samhällsutveckling tackar för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för samhällsutveckling
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KS/2015:149
§ 83
Anmälan om inkomna skrivelser, beslut m.m. - Utskottet för
samhällsutveckling 2015
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-22 § 118
Godkännande av arrendator för sjöbod KC600(112)
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-22 § 121
Godkännande av igångsättning av investeringsprojekten – Inventarier Ängås skolas
kök och ombyggnation av Ängås skolas kök
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-22 § 124
Årsrapportering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om kommunens
åtgärder enligt Lagen om skydd mot olyckor
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-22 § 126
Yttrande över vindbruksplan för Uddevalla kommun
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-22 § 127
Försäljning av Henån 1:275
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-07 § 56
Revisionsberättelse för år 2014 samt fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-07 § 57
Årsredovisning Orust kommun 2014
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

