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Övriga deltagare
Lena Danielsson, kommunchef
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling
Susanne Gustavsson, verksamhetschef lärande
Börje Olsson, kanslichef
Bengt Fredriksson, ekonomichef 8:15-8:40 § 44
Arne Hultgren, miljö- och byggchef 8:40-8:45 § 45
Anna-Malin Lundhamn, skolskjutshandläggare 9:45-11:05 § 46-47
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare
Henrik Svedberg, ej tjänstgörande ersättare 8:15-11:30 § 44-55
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare 8:15-9:45 § 44-50
Christian Romberg, ej tjänstgörande ersättare 8:15-10:45 § 44-51
__________
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KS/2010:1099
§ 44
Antagande av slutlig fördelning av budget 2011
När budget för 2011 och plan för 2012 och 2013 fastställdes av Kommunfullmäktige
2010-12-16, återstod ytterligare justeringar av den nya förvaltningsorganisationen.
För att tydliggöra Kommunstyrelsens mandat som enda verksamhetsdrivande
nämnd beslutade Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelsen och dess
verksamhetsutskott att, givet erforderliga budgetjusteringar inom ramen för
verksamhetens nettokostnad, bedriva verksamheten under 2011 inom fastställd
ekonomisk ram, mål och inriktningar samt nyckeltal enligt gällande ekonomiska
styrprinciper och fastställda budgetförutsättningar i övrigt.
__________
Arbetsutskottets beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inför kommunstyrelsen analysera
möjligheten att omfördela 6,3 mkr för att åstadkomma en överföring av
motsvarande medel till verksamheterna för omsorg resp. lärande.
__________
Föreligger en analys från kommunstyrelseförvaltningen upprättad 2011-03-14.
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa budgetfördelning för
2011 enligt alternativ 1 i den 2011-03-14 redovisade uppställningen, innebärande att
redovisad brist på 6,3 mkr fördelas ut på de olika verksamheterna utifrån deras
nettokostnadsandel.
Roger Hansson förslår kommunfullmäktige beslutat att fastställa budgetfördelning
för 2011 enligt alternativ 3 i den 2011-03-14 redovisade uppställningen, innebärande
motsvarande minskning av resultatet 2011.
Kommunstyrelsen bifaller Roger Hanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Roger Hanssons förslag.
Den moderata kommunstyrelsegruppen genom Anders Hygrell reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ingrid Cassels förslag.
__________
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KS/2011:304
§ 45
Antagande av taxa för prövning enligt plan- och bygglagen
Med anledning av att den nya plan- och bygglagen träder i kraft 2 maj 2011 och dess
upphov till nya uppgifter bland annat inom ramen för bygglovsprövning beslutade
miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 § 35
att föreslå kommunfullmäktige besluta med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen
att anta bilagda taxa, daterad januari 2011, för prövning enligt nya plan- och
bygglagen (SFS 2011:900), och
att

•
•
•

bestämma justeringsfaktor N = 1,0
kostnadstäckningsgraden (debiterbar tid) skall vara 80% och övrig tid
skattefinansierad
timavgiften skall vara 800 kr, samt

att taxan införs i OKFS och skall gälla från 2011-05-02 då plan- och bygglagen träder
i kraft.
__________
Nuvarande taxekonstruktion för bygglovsprövning antogs av kommunfullmäktige
§ 81 1995.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunfullmäktige besluta
att med upphävande av tidigare beslut om taxa bygglovsprövning med mera – anta
föreliggande förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från
2011-05-02, samt
att därvid föreskriva:
• ”justeringsfaktor N = 1,0
• kostnadstäckningsgranden (debiterbar tid) ska vara 80% och övrig tid
skattefinansierad
• timavgiften ska vara 800 kr och indexreglerad enligt kpi (totalindex) med
möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att höja taxan med en
procentsats motsvarande de tolv senaste månadernas förändring räknat på
basmånaden juni månad 2011 och från varje juni månad året före avgiftsåret,
avrundat till närmast hela tiotal kronor.”
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
__________
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KS/2011:130
§ 46
MSB årsuppföljning av kommunernas verksamhet enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) 2010, och enligt Lag (2006:544) om kommuners och
landstings förmåga inför och vid extraordinära händelser i fredstid eller under
höjd beredskap
Myndigheten för samhällets skydd och beredskap (MSB) skall öka samhällets
krisberedskap och verka för att omfatta händelser alltifrån den lilla vardagsolyckan
till den stora extraordinära händelsen.
MSB gör årligen tillsammans med Länsstyrelsen en uppföljning av kommunernas
verksamhet kopplad till lag 2003:778 LSO och lag 2006:544 LEH.. Uppföljningen
utgör en del av den årliga nationella uppföljning som Myndigheten för samhällets
skydd och beredskap (MSB) genomför enligt särskilt regeringsbeslut. För år 2010
genomförs på grund av ändringar i lagen ingen uppföljning av lag 1988:868 LBE.
Uppföljningen sker mot den målbild för kommunens skadeförebyggande och
skadeavhjälpande arbete som framgår av Kommunfullmäktige antagna
Handlingsprogram och Lednings- och informationsplan
Årsuppföljningen skall föredras för ansvariga nämnder.
Räddningschefen inrapporterade uppföljningarna till MSB 2011-01-13 (LSO) och
2011-01-25 (LEH).
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunchef
KS/2011:340
§ 47
Redovisning av inkomna kvalitetssynpunkter i kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsen beslutade 2004-02-11 § 33 att godkänna en rutin för
kvalitetssynpunkter i kommunstyrelsens verksamhet.
Vid beslutet konstaterades att en årlig redovisning till kommunstyrelsen var lämplig.
För perioden 2010-03 till 2010-02 har inkommit 20 synpunkter.
Synpunkterna har ibland varit förbättringsförslag, uppmaningar att åtgärda vissa
förhållanden och rör sig över många områden. Bara två synpunkter har rört sotning
– vilket var det dominerande ämnet under 2009.
Kategorimässigt dominerar synpunkter på tillgänglighet. Uppmaningar om att ändra
information på hemsidan har också förkommit (två stycken).
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna, samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta ett förfinat
uppföljningssystem av kvalitetsredovisningen.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:152
§ 48
Plantillstånd för fastigheten Härmanö 2:144 (Skottarn)
Ansökan om detaljplaneläggning av ovanstående fastighet föreligger.
För fastigheten saknas detaljplan. Fastigheten ligger inom område av riksintresse för
naturvård och friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap 6 § samt inom kustområdet enligt
Miljöbalken 4 kap 4 §. Fastigheten ligger även inom särskilt bevarandevärde (nivå 3)
enligt översiktsplan 2009.
Syftet är att kunna utveckla och förnya anläggningen genom om och nybyggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2011-01-24 § 9 att ställa sig positiv till att
frågan prövas i detaljplan samt att översända ärendet till utskottet för
samhällsutveckling för beslut.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till detaljplaneläggning för fastigheten Härmanö 2:144 (Skottarn).
Detaljplanen skall innehålla byggrätt med yta för restaurangdel, byggrätt för
pumpstation och område för allmän tillgänglighet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan varvid följande gäller:
”detaljplanen ska innehålla byggrätt med yta för restaurangdel, byggrätt för
pumpstation och område för allmän tillgänglighet”.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:153
§ 49
Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Mollösund 5:320
Ansökan om att få ändra detaljplan och köpa till viss mark, inom allmän platsmark,
beträffande ovanstående fastighet föreligger.
För fastigheten gäller detaljplan antagen 2002-06-27.
Syftet är att upprätta en detaljplan så att garagebyggnad kan inrymmas inom planens
bestämmelser.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-01-24 § 10 att ställa sig positiv till att
frågan prövas i detaljplan samt att översända ärendet till utskottet för
samhällsutveckling för beslut.
Kontakt ska tas med mark- och exploateringsenheten.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till ändring av detaljplan för fastigheten Mollösund 5:320.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Bergsbyggarna Orustvillan
KS/2010:1239
§ 50
Prövning av förfrågan att bebygga fastigheten Dalby 1:24
Bergsbyggarna Orustvillan har visat intresse att bebygga Dalby 1:24 med bostäder.
Fastigheten ligger inom utbyggnadsområde för Henån (Dalby) i kommunens
översiktsplan.
Fastigheten ägs av Orust kommun. Kommunen köpte relativt nyligen fastigheten,
tillsammans med en rad andra fastigheter i Dalbyområdet, för att kunna säkerställa
en utbyggnad av Henån i enlighet med översiktsplanen.
Detaljplanekrav föreligger. Fastigheten Dalby 1:24 ligger längst in i det föreslagna
utbyggnadsområdet, sett från Henån. Innan en detaljplan tas fram för fastigheten
bör dock ett program över hela Dalbyområdet, i enlighet med förslaget i
översiktsplanen, arbetas fram. Programmet behöver dels belysa förutsättningarna för
en utbyggnad och dels redovisa en övergripande struktur för väg, va och bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-12-09 § 348 att ställa sig positiv till en
planläggning och byggnation inom fastigheten under förutsättning att det föregås av
ett programarbete för hela Dalbyområdet, samt att översända ärendet till
kommunstyrelsen för ställningstagande.
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för samhällsutveckling
finns, daterat 2011-01-04.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå framställningen då kommunen har för avsikt att snarast påbörja planarbetet
för hela Dalbyområdet.
__________
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för att
belysa underlaget ytterligare.
Kommunstyrelsen avslår Ingrid Cassels förslag.
Claes Nordevik och Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
___________
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Exp:
Utskottet för lärande
KS/2011:327
§ 51
Upphandling och planering av skolskjuts
Orust kommun har sett över olika möjligheter att anordna skolskjuts med buss för
grundskole- och gymnasieelever inför upphandling med trafikstart i augusti 2012.
Kommunens innevarande skolbussavtal löper ut 2012-06-30.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-22 § 123 att göra förfrågan till
Västtrafik om att upphandla och trafikplanera skolskjuts som linjetrafik, d.v.s. så
kallade skollinjer.
Västtrafik har därefter i dialog med Västra Götalandsregionen tagit ställning till
Orust kommuns förfrågan och accepterar att ta över ansvaret för upphandling och
trafikplanering av skolskjutstrafiken. En översyn av skolskjutsnätet i samband med
upphandlingen för att se om det finns möjlighet att samordnas kollektivtrafiken med
den ordinarie linjetrafiken i syfte att erhålla ett effektivare trafikupplägg
rekommenderas av Västtrafik.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-12-20 § 147 att uppdra till Västtrafik
att upphandla ,trafikplanera och utföra skolskjutstrafiken i Orust kommun.
Merkostnaden för en upphandling av linjetrafik i förhållande till motsvarande
upphandling av skolskjutstrafik bedöms vara c:a 3-4 mkr.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att - under förutsättning av kommunfullmäktiges medelsanvisning – godkänna
uppdraget till Västtrafik att upphandla, trafikplanera och utföra skolskjutstrafiken
med direktiv till utskottet för lärande att i sammanhanget även göra en översyn av
skolstartstider.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till beredningen för ekonomi och intern planering att inarbeta kostnaden i
2012 års budget.
__________
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KS/2010:1144
§ 52
Medel till hållplatsinventeringsinsatser för höjd trafiksäkerhet i samband med
skolskjuts
Barn- och utbildningsnämnden anser att Orust kommun behöver ta ett tydligt
ställningstagande för eller emot trafiksäkerhetsinsatser i den yttre trafikmiljön i
samband med skolskjuts. Olycksstatistik visar att barnet löper högst risk att skadas
utanför bussen. Att kommunen tar ett trafiksäkerhetsansvar för elevens hela skoldag,
från hemmet till skolan och tillbaka till hemmet igen motiveras av kommunens
infrastruktur och boendestruktur.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att genomföra installation av varningsljus
SeeMe för busshållplats på 15 hållplatser i kommunen. Företaget Amparo Solutions
utvecklar ett inventeringsverktyg för hållplatser inom ramarna för EU-projektet
”Safeway2school”. Inventeringsverktyget baserar sig på svensk forskning om
trafiksäkerhet vid skolskjuts.
Kriterier för inventeringsverktyget bestäms av kommunen och avgör antal hållplatser
som kommunen bedömer är rimliga förse med varningssystemet. Systemet
presenteras i bifogade underlag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-18 § 124 bland annat att under
förutsättning att den formella ansökan om sponsring beviljas av Orusts Sparbank,
för sin del bifalla start av pilotprojektet gällande hållplansinventering och höjning av
trafiksäkerhet i den yttre trafikmiljön genom installation av trafiksäkerhetssystem på
15 hållplatser enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag samt överlåta till
kommunfullmäktige att göra ett slutligt ställningstagande till uppdrag och
medelsanvisning i den fortsatta budgetplaneringen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-12-20 § 146 att överlåta till
kommunfullmäktige att göra ett slutligt ställningstagande till medelsanvisning av 200
tkr i den fortsatta budgetplaneringen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till lärandeutskottet att genomföra arbetet med hållplatsinventering inom
befintlig budgetram för 2011.
__________
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KS/2010:736
§ 53
Godkännande av köpekontrakt för del av Hällevik 2:208
Lundberg och Hellström äger ett fritidshus på ofri grund i Hälleviksstrand. Marken
ägs av Orust kommun och Lundberg och Hellström arrenderar området.
En ny detaljplan för området har upprättats och syftet med den är att möjliggöra
fastighetsbildning för befintligt hus som i gällande plan är beläget på allmän plats
mark. Detaljplanen är klar och har antagits av Miljö- och byggnadsnämnden 201009-09.
En värdering har gjorts för markområdet sommaren 2009 och värdet uppgår till
900 000 kr som är den överenskomna köpeskillingen.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt för del av Hällevik 2:208 daterat 2010-12-01.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2007:94
§ 54
Förlängning av exploateringsavtal Hals 2:41
Ett exploateringsavtal upprättades 2007-02-27 för del av fastigheten Hals 2:41 inom
område för detaljplan för Hals 2:41, ”Halsenabb”. Avtalet avsågs att fördela
kostnader och ansvar mellan Mölneby-Hals vägförening, exploatörerna,
Trafikverket, (dåvarande VV) och Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-26 § 41 att godkänna exploateringsavtal
daterat 2007-02-27 med tillägg daterat 2007-04-19.
Åtgärder som skulle genomföras av exploatörerna på den väg som ansluter
planområdet till allmän väg har dessvärre dragit ut på tiden. En av anledningarna till
detta är diskussioner med Trafikverket om vägens standard, vägplan m.m.
Förhandlingar har fortsatt med inblandade parter under hösten 2010 och vintern
2011.
Avtalet har gått ut 2011-01-08 och en förlängning har påkallats senast två månader
före avtalets utgång enligt avtal. Ett tilläggsavtal om förlängning av avtalet skall
tecknas med exploatörerna för att inte vägföreningen skall behöva ta på sig
kostnaderna för de vägförbättringar som krävs för exploateringen av de ca 50
tomterna.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalsförslag om förlängning av exploateringsavtal för fastigheten Hals
2:41.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2008:1459
§ 55
Omskrivning av köpekontrakt, Mollösund 5:415
På den kommunala tomten Mollösund 5:415 har köpekontrakt skrivits och
handpenning erlagts. Köparen har fått förlängning angående påbörjande av
byggnation med totalt 24 månader från köpekontraktets undertecknande fram till
2011-04-07 enligt delegation.
Med nuvarande regler kommer Orust kommun 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 bygglovet är överklagat till Länsstyrelsen.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att skriva om köpekontraktet med tomtköparna och ge dem ytterligare 12 månader
på sig att påbörja byggnation dvs. gjuta grundplatta.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2011:202
§ 56
Överlåtelse av flerbostadstomt Nösund 1:196
År 2007 erlades handpenning på fastigheten Nösund 1:196 med sedvanliga villkor i
avtal om byggnation inom ett år. Då det visade sig att fastigheten ur geoteknisk
synpunkt var svårbebyggd, att bygglovet drog ut på tiden samt en lågkonjunktur
inföll har det under åren medgivits ytterligare förlängning av byggnadsskyldigheten.
Köparen har kontaktat Orust kommun med en förfrågan om att överlåta fastigheten
till en bostadsrättförening utan att bebygga den. Detta på grund av att han vill få
tillbaka redan erlagda medel vid en vidareförsäljning till bostads-rättsföreningen.
Det finns ingen i kö för förvärv av flerbostadstomter i Nösund.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upprätta nytt köpeavtal med borttagen byggnadsskyldighet på fastigheten Nösund
1:196
att teckna avtal med köparen om att förbinda honom att återförsälja fastigheten
Nösund 1:196 till Orust kommun om inte byggnadsskyldigheten fullföljs inom 12
månader.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av tidigare avtal, upprätta nytt köpeavtal för fastigheten Nösund
1:196, samt
att teckna avtal med köparen om att förbinda honom att återförsälja fastigheten
Nösund 1:196 till Orust kommun om inte byggnadsskyldigheten fullföljs inom 12
månader.
__________
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Exp:
Räddningschef
KS/2011:215
§ 57
Krisberedskap vid elbrist - Projekt STYREL
Regeringen har uppdragit åt Energimyndigheten, länsstyrelsen och landets
kommuner att genomföra projekt Styrel, för att kunna prioritera samhällsviktiga
prioriterade elanvändare på lokal och regional nivå.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har givit kommunerna i uppdrag att utse
kontaktpersoner som skall leda projekt Styrel i respektive kommun. Arbetet med
Styrel skall bygga på ett politiskt beslut.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Räddningschefen i uppdrag att sammankalla en projektgrupp för arbete med
Styrel, samt att leda densamma, och
att ge projektgrupp Styrel mandat att efter behov konsultera verksamhetsansvariga,
samt
att ge Räddningschefen i uppdrag rapportera sammanställningen prioriterade resurser
till Länsstyrelsen och att kontinuerligt hålla Utskottet för samhällsutveckling
informerad.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:227
§ 58
Ändring av konstruktionen av taxan för gästhamnsplatser 2011
Kommunerna längs hela bohuskusten har justerat differentieringen i sina taxor,
avseende längdmeter, för sina gästhamnar.
För att få en bättre anpassning till de andra kommunernas taxor och en rättvisare
avgift för båtgästerna kan en justering av differentieringen, avseende längdmeter på
båtarna, göras.
__________
Kerstin Gadde med instämmande av Claes Nordevik föreslår kommunfullmäktige
besluta
att i Orust kommun ska differentierad taxa för gästhamnplatserna gälla,
att i Mollösunds, Käringöns och Gullholmens gästhamnar, under V18-37, är
avgifterna för båtar < 10m – 180 kr/dygn, för båtar 10-13 m – 250 kr/dygn och för
båtar > 13 m – 410 kr/ dygn och vid övriga tider – reduktion med 40 kr/dygn, och
att i Hälleviksstrands, Ellös och Henåns gästhamnar, under V18-37, är avgifterna för
båtar < 10 m – 160 kr/dygn, för båtar 10-13 m – 230 kr/dygn och för båtar > 13 m
– 390 kr/ dygn och vid övriga tider – reduktion med 20 kr/dygn, samt
att i Edshultshall och Stocken gästhamnar, under V18-37, är avgifterna för båtar <
10 m – 140 kr/dygn, för båtar 10-13 m – 210 kr/dygn och för båtar > 13 m – 370
kr/ dygn och vid övriga tider – ingen reduktion.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Kerstin Gaddes förslag.
__________
Hans Pernervik och Claes Nordevik yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:228
§ 59
Antagande av avgiftsnivåer för bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxan
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 158 bl.a. att med verkan från 2011-0101 anta förslag till ny va-taxekonstruktion, daterad 2010-11-09, berörande
brukningsavgifter för fastigheter inom och utanför verksamhetsområdet och
avtalskunder samt anläggningsavgifter för fastigheter inom och utanför
verksamhetsområde.
För att nya taxekonstruktionen ska bli komplett behöver avgiftsnivåerna fastställas
för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.
Föreligger förslag till avgiftsnivåer enligt dokument upprättade av WSP 2011-02-16.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till avgiftsnivåer för bruknings- och anläggningsavgifter
för fastigheter inom och utanför verksamhetsområdet samt för avtalskunder.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:260
§ 60
Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap.
6f§ 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.
Enligt verksamhetens skrivelse 9 februari 2011, visar rapporten för kvartal 4 2010 på
att det inte har funnits några gynnande beslut som ej har verkställts under kvartalet.
Kvartalsrapporten har expedierats till Socialstyrelsen och kommunens revisorer 14
januari 2011.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att konstatera att alla gynnande beslut enligt SoL och LSS har verkställts under fjärde
kvartalet 2010 i Verksamheten för omsorg, samt
att lägga informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2010:1001
§ 61
Motion om förhöjd bemanningsgrad i de kommunala verksamheterna
Roger Hansson, socialdemokraterna föreslår i motion inlämnad 2010-09-29
kommunfullmäktige besluta att Orust kommun i förebyggande, personalvårdande
och inte minst servicehöjande syfte frångår nuvarande princip om lägsta
bemanningsgrad och istället anställer mer personal.
Över motionen finns yttrande från sociala omsorgsnämnden 2010-11-10 § 140 och
barn- och utbildningsnämnden 2010-11-15 § 134 samt ett yttrande från stabschefen
2011-02-22. Nämnderna påtalar generellt att åtgärden skulle innebära en
kvalitetshöjning. Inom barnomsorg och utbildning är personaltätheten en pågående
diskussionsfråga då Orust jämfört med landet i övrigt har låg personaltäthet.
Kostnader för verksamheten höjs.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med en positiv inställning till frågan, uppdra till beredningen för ekonomi och
intern planering att beakta förslaget i arbetet med inriktningsbudget för 2012, och
därmed anse motionen besvarad.
__________
Gunilla Josefsson och Hans Pernervik med flera yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Bevakning
Revisionen
PriceWaterhouseCoopers
Ekonomichef
Personalchef
Verksamhetschef samhällsutveckling
Kommunchef
Verksamhetschef lärande
KS/2011:77
§ 62
Revisorernas granskning av intern kontroll samt uppföljning av tidigare
granskningar
Kommunens revisorer översänder i skrivelse 2011-01-12 sin kommentar över
granskning enligt rubrik. Revisionskonsultens pm översänds för kännedom och
åtgärd.
PWC (PriceWaterhouseCoopers) har, på uppdrag av kommunens revisorer, granskat
den interna kontrollen avseende rutiner för elektronisk fakturahantering och vissa
lönerutiner. Revisionsföretagets bedömning i fråga om lönerutiner är att den interna
kontrollen i huvudsak är tillräcklig men har också noterat några förbättringsområden.
Beträffande rutiner för fakturahantering anser kommunens revisorer att det finns
mer fundamentala brister i den interna kontrollen och man instämmer i att
dubbelattest skall införas. Ekonomireglementet föreslås korrigeras i denna del.
Uppföljningen av tidigare genomförda granskningar har omfattat
Arrendeavgifter
Barnomsorgsavgifter
Över PM:en finns yttranden från berörda verksamhetsansvariga.
Barnomsorgsavgifter i skrivelser 2011-02-09. Den elektroniska fakturahanteringen i
skrivelse 2011-02-10. Lönerutinen i skrivelse 2011-02-17 samt arrendeavgifter
2011-02-21.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänsyn till kommunstyrelseförvaltningens yttranden vad gäller
fakturahanteringen inte för närvarande införa rutin med dubbelattest och i övrigt
konstatera att verksamheternas ambition är att förbättra sig inom de berörda
områdena och att avvägningen effektivitet/intern kontroll är en svår avvägning som
ändå framstår som tillfredsställande.
__________

Orust kommun
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Anders Fröjdö föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att med utgångspunkt i revisorernas granskning av
intern kontroll föra in de föreslagna förändringarna i förvaltningens rutiner, samt att
genomförda förändringar och insatser återrapporteras till kommunstyrelsen
2011-10-26.
Kommunstyrelsen bifaller Anders Fröjdös förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:287
§ 63
Borgen för Stiftelsen Orustbostäder
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-11 § 116 att bevilja stiftelsen borgen såsom
för egen skuld inom en ram av 408,2 MSEK, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Stiftelsens styrelse beslutade 2010-06-29 § 138 att ansöka om kommunens borgen
avseende lån på 4 MSEK för nybyggnad av 4 lägenheter på området vid Kvarnen i
Mollösund (Mollösund 5:423). Ansökan inkom 2011-02-17.
Byggkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 4,7 MSEK, varav överskjutande
kostnadsdel om 0,7 MSEK finansieras av stiftelsens likvida medel.
__________
Claes Nordevik deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen om 4 MSEK, jämte därpå löpande ränta och
kostnader, för Stiftelsen Orustbostäders låneförpliktelser avseende nybyggnad av 4
lägenheter på fastigheten Mollösund 5:243, och
att ramen för kommunens borgensåtagande gentemot stiftelsen därmed höjs från
408,2 MSEK till 412,2 MSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
__________
Claes Nordevik deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Ekonomienheten
Verksamheten för lärande
KS/2010:1150
§ 64
Investering i uppgradering av bibliotekets cirkulationssystem Libra
Förslag föreligger till ny investering:
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

321 Biblioteket
Uppgradering av bibliotekets cirkulationsystem Libra
552 tkr

__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 552 tkr att finansieras
inom den av Kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen i
Finansieringsbudgeten.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Uddevalla tingsrätts nämndemannaförening
KS/2011:205
§ 65
Bidrag till nämndemannaföreningen
Uddevalla tingsrätts nämndemannaförening önskar i skrivelse 2011-02-14, genom
dess ordförande Junette Lorén Larsson ett bidrag från kommunerna till
nämndemännens kompetensutveckling.
Man önskar ett årligt bidrag med 300 kr/nämndeman. Orust utser åtta nämndemän.
Arbetsutskottet beslutade 2010-02-24 – i ställningstagande till motsvarande begäran
2010 att avslå begäran om bidrag med hänvisning till att det är tingsrättens ansvar att
utbilda nämndemän.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla framställningen.
__________
Veronica Almroth föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen med
hänvisning till att det är statens skyldighet att utbilda nämndemän.
Kommunstyrelsen bifaller Veronica Almroths förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2011:253
§ 66
Godkännande av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken och
samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling
I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut
om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i
Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en
sådan förändring. Det Regionala ägarrådet har tagit fram förslag till avtal mellan
regionen och kommunerna, principer för tillköp samt samverkansformer. Vi har
också tillsammans med Västkom tagit fram ett underlag för beräkning av
konsekvenserna av en skatteväxling. I detta arbete har tjänstemän från region,
kommuner, Västkom och Västtrafik medverkat.
Regionala ägarrådet översänder i skrivelse 2011-02-14 underlag för beslut gällande
ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland med tillhörande skatteväxling och
samverkansformer.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29 § 40 bland annat att Västra
Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara länstrafikansvarig och
trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland
enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, och att en
skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta, samt att villkoren för
ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och Västra
Götalandsregionen.
__________
Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att ställa frågan om båttrafikens ställning i avtalet och
hur den ingår i den regionala trafiken.
Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands
län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1
januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med
43 öre genomförs för att möjliggöra detta, och
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten
”Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland”, och

Orust kommun
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att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen
med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för Orust kommun
uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens
aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente uppdra till kommunstyrelsens
ordförande Roger Hansson att underteckna rubricerat avtal och avtal om överlåtelse
av kommunens aktier i Västtrafik AB.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med tillägget i avtalets punkt 8.5
att fördjupade samråd med regionen och kommunerna ska ske vad gäller kommuner
med färjetrafik.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att – med tillägg av krav på fördjupade samråd med regionen och kommunerna vad
gäller kommuner med färjetrafik (p 8.5) - godkänna avtal om ansvar för den
regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd
att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional
kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs för att
möjliggöra detta, och
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten
”Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland”, och
att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen
med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för Orust kommun
uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens
aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente uppdra till kommunstyrelsens
ordförande Roger Hansson att underteckna rubricerat avtal och avtal om överlåtelse
av kommunens aktier i Västtrafik AB.
__________

Orust kommun
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KS/2011:138
§ 67
Anmälan av kurser och konferenser
Demokratidagen 2011
14 januari 2011
Sveriges Kommuner och Landsting
Bilda slagkraftiga regioner – varför och hur?
mars – maj 2011
Sveriges Kommuner och Landsting
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 68
Anmälan av inkomna skrivelser
Verksamhetsberättelse för Konsumentkontoret 2010-01-01—2010-12-31
7 februari 2011
Konsumentkontor Stenungsund, Tjörn, Orust
(KS/2011:305)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 69
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde KSAU 2011-03-02,
KSUL 2011-02-28, KSUO 2011-03-01, KSUS 2011-02-23

KS/2011:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2011-03-03

KS/2011:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2011-03-07

KS/2011:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut avseende lån i Kommuninvest AB
nr 47558 (KS/2011:174)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2011-02-15

KS/2011:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2011-03-07

KS/2011:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 171 - 255
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2011:6 023

Orust kommun
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KS/2011:344
§ 70
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 1-2 /2011
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 1-2/2011.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 1-2/2011.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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Exp:
Den utsedde
Valpärm
Personalenheten
Verksamheten för samhällsutveckling
Avgående ledamot
KS/2010:697
§ 71
Fyllnadsval i utredningsgrupp för fritidsbåtsmuseum
Efter motion härom beslutade kommunfullmäktige 2010-11-11 § 120 att uppdra till
kommunstyrelsen att utse en grupp för att utreda fritidsbåtsmuseum – om
förslagsvis tre ledamöter varav en ordförande och tillika sammankallande – med
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med ekonomisk kalkyl som även innehåller
förslag på förutsättningar på etableringen och förslag på lämplig samarbetspartner
med näringslivet och andra tänkbara samarbetspartners för att etablera ett
fritidsbåtsmuseum på Orust med inriktningen dåtid, nutid och framtid, och att för
ändamålet i 2011 års budget arbeta in ett anslag om 200 000 kr, och att utredningens
resultat ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges maj-sammanträde 2011, samt
att detta projekt samkörs med det pågående projektet ”Båtvarvsmuseum på Orust”.
__________
Christian Romberg, ledamot i utredningsgrupp begär på
kommunstyrelsesammanträdet befrielse från uppdraget i gruppen på grund av
tidsbrist.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla avsägelsen, samt
att som ny ledamot välja Lars-Åke Gustavsson, Mollösund.
__________

