Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-12-13

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-13 17:00-17:20

Beslutande

Bengt Torstensson
Lotta Husberg
Kerstin Gadde
Veronica Almroth
Claes Nordevik
Hans Pernervik
Tomas Nyberg
Bo Andersson
Lars-Åke Gustavsson
Leif Apelgren
Bengt Johansson
Johan Stein
Sven Olsson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Lotta Husberg

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, måndagen den 17 december
2012 kl.16:00

Sekreterare

……………………………………..
Olof Borgmalm

Ordförande

……………………………………..
Lars-Åke Gustavsson

Justerare

……………………………………..
Lotta Husberg

Paragraf 331-332

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-12-13

Datum för anslags
uppsättande

2012-12-18

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Olof Borgmalm

2013-01-09
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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Börje Olsson, kanslichef
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare
Catarina Mellberg, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2867
§ 331
Reglemente för revisorerna i Orust kommun
Förslaget till revisionens reglemente daterat 2012-11-27 utgår från SKL:s förslag till
kort ”normalreglemente”.
__________
Hans Pernerviks förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta revisorernas förslag på nytt reglemente.
Sven Olsson yrkar bifall till Hans Pernerviks förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Pernerviks förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Bengt Torstensson tillåts lämna följande protokollsanteckning; ”Ordföranden bör
väljas från oppositionen och vice ordföranden från majoriteten, samt att tre revisorer
bör väljas från oppositionen samt två från majoriteten”.
__________
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Exp:
Länsstyrelsen
KS/2012:2898
§ 332
Intresseanmälan för samarbete kring kust- och havsplaneringsfrågor för
Tjörn och Orust kommuner
Sverige ska få ett nytt system för statlig fysisk planering av havet. Bestämmelser om
planeringen ska tas in i en ny lag som förväntas träda i kraft 2013. Havs- och
vattenmyndigheten förbereder införandet av lagstiftningen tillsammans med
länsstyrelser, myndigheter, kommuner med flera berörda intressenter och aktörer.
Länsstyrelsen inbjuder mellersta/södra Bohuslän till samarbete i frågan.
Länsstyrelsen önskar initiera och stödja ett inledande samarbete med
gränsöverskridande kommunsamarbetet i mellersta/södra Bohuslän samt
storstadskommunen Göteborg med intilliggande kustkommuner Öckerö & Kungälv.
I mellersta/södra Bohuslän är det främst Orust och Tjörns kommuner som kommer
att beröras av den kommande Havsplanen, men vi ser gärna att arbetet med
framtagande av gränsöverskridande kustvattenplan genomförs i samarbete även med
Uddevalla & Stenungssunds kommuner.
Orust och Tjörns kustkommuner tar det ledande ansvaret att under 2013 aktivt delta
i initieringen av arbete med gränsöverskridande Blå ÖP i 8-fjordar området
integrerat med Länsstyrelsen regeringsuppdrag Havsplanering
Kommunerna kommer att kunna rekvirera 100 000 kronor. Rekvisitionen ska vara
länsstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2012. Kommunerna ska visa en
medfinansiering som minst motsvarar bidraget. Kommunerna har möjlighet att
använda nedlagd tid i projekt som medfinansiering.
Förvaltningschefen föredrar ärendet.
Se bifogat PM från Länsstyrelsen
Orust Kommun avser att delta i samarbetet kring kust- och havsplaneringsfrågor för
Tjörn och Orust kommuner. I kommande samarbetsprojekt kommer Orust och
Tjörns kustkommuner tar det ledande ansvaret att under 2013 aktivt delta i
initieringen av arbete med gränsöverskridande Blå ÖP i 8-fjordar området integrerat
med Länsstyrelsen regeringsuppdrag Havsplanering.
Under samarbetet deltar Orust kommun med Planchef Rickard Karlsson och
Miljöstrateg Ulrika Marklund.
Medfinasiering sker med nedlagd tid som motsvarar summan för bidraget.
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen
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att lämna en avsiktsförklaring/intresseanmälan för ett kommungemensamt arbete
med en gränsöverskridande Blå ÖP och
att under 2013 aktivt delta i initieringen av arbete med gränsöverskridande Blå ÖP i
8-fjordar området integrerat med Länsstyrelsen regeringsuppdrag Havsplanering
enligt villkor i bilagd skrivelse.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till förslaget från Miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar
att härmed lämna en avsiktsförklaring/intresseanmälan för ett kommungemensamt
arbete med en gränsöverskridande Blå ÖP, och
att under 2013 aktivt delta i initieringen av arbete med gränsöverskridande Blå ÖP i
8-fjordar området integrerat med Länsstyrelsen regeringsuppdrag Havsplanering
enligt villkor i bilagd skrivelse.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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