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Övriga deltagare:
Anders Ekström, Tf kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Magnus Bylin, ej tjg ers 8:15-10:00 § 1-4
Bo Andersson, ej tjg ers
Kristina Persson, närpolischef 8:15-9:00 § 1
Ann-Britt Wikström, projektledare 9:00-9:45 § 2
Ulrich Christensen-Lindh, arbetsledare 9:00-9:45 § 2
Marita Virtanen, enhetschef IFO 9:00-9:45 § 2
Jonas Sundqvist, arbetsförmedlingschef 9:00-9:45 § 2
Eva Tjörnebro-Falkenqvist, kollektivtrafikhandläggare 10:35-10:55 § 6
Sven Pettersson, näringslivsutvecklare 10:55-11:05 § 10
__________
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KS/2010:7
§1
Samråd med polisen
Närpolischefen, ansvarig för bl.a. polisverksamheten på Orust, redogör för polisens
lokala arbete.
__________
Ärendet föranleder diskussion men inget beslut.
__________
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KS/2010:8
§2
Information om sysselsättningsläget för ungdomar på Orust
Representanter från arbetsförmedlingen, socialtjänsten och
kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsgrupp är kallade för att diskutera och
informera om sysselsättningsläget för ungdomar på Orust.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Den valde
Kanslienheten
Personalenheten
Valpärmen
KS/2010:9
§3
Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden fram till
den 31 december 2010
I skrivelse daterad 2009-11-30 anhåller Hans Stevander (s) om befrielse från sitt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har i beslut 2009-12-17 § 138 beviljat avsägelsen och förrättat
fyllnadsval. Därmed är Hans Stevanders uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott vakant.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
Ersättare:
__________

Anders Fröjdö
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
KS/2009:1348
§4
Ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande
flyktingbarn
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2009-12-15 § 167 att godkänna förslag om att
ersätta särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn med
ett arvode om 40% av prisbasbeloppet/år (vilket 2009 innebär 1 427 kronor/månad)
samt en omkostnadsersättning om 15% av prisbasbeloppet/år (vilket 2009 innebär
535 kronor/månad) och att ersättningen betalas ut under förutsättning att de särskilt
förordnade vårdnadshavarna inte tidigare varit familjehemsföräldrar för barnet i
fråga och erhåller ersättning enligt SoL 6 kap 11 §, och att kostnader gällande
ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn
finansieras inom ramen för schablonersättning gällande ensamkommande
flyktingbarn, och att beslut om ersättning delegeras till socialsekreterare, samt att
lämna förslaget till kommunstyrelsen för antagande att ersätta särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna ersättningen.
__________
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Exp:
Länsstyrelsen
KS/2009:1313
§5
Yttrande angående fartöverträdelser i farleden utanför Gullholmen
Länsstyrelsen har i remiss 2009-12-07 lämnat kommunen tillfälle till yttrande över
begäran om ytterligare hastighetsbegränsning i farleden utmed Gullholmen m.fl.
åtgärder.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att förorda nuvarande hastighetsbestämmelse om 5 knop.
__________
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Exp:
Vägverket
Kollektivtrafikhandläggaren
KS/2009:1365
§6
Yttrande angående upprättad samrådsremiss FÖRSTUDIE Myggenäs korsväg
bussterminal avseende kollektivtrafiken
Vägverket har upprättat en förstudie - samrådshandling för utbyggnad av
bussterminal vid Myggenäs korsväg samt gång- och cykelväg utmed väg 169 delen
väg 714 – väg 160.
Syftet med denna förstudie är att utreda behov och förutsättningar för en ny
bussterminal samt utbyggnad av gång- och cykelbana från korsningen väg 714/väg
169 till terminalen Myggenäs korsväg.
Föreligger skrivelse i ärendet från kollektivtrafikhandläggaren, daterad 2009-12-21.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande i ärendet till Vägverket översända tjänsteskrivelsen 2009-12-21.
__________
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KS/2008:126
§7
Antagande av detaljplan för del av Stockens tätort, Tofta 1:11
Detaljplanen har varit utställd under september-oktober. 16 yttranden har inkommit,
vilka redovisas i ett utställningsutlåtande.
Planen syftar till att utöka byggnadsyta och byggnadshöjd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10 § 339 att godkänna ovanstående
detaljplan, upprättad 25 maj 2009 samt justerad 24 november 2009, för antagande av
kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planen.
__________
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KS/2007:403
§8
Antagande av detaljplan för del av Tofta 2:1, Stockens camping
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §
under tiden 16 september – 14 oktober 2009. Nio yttranden har inkommit som
redovisas i ett utlåtande efter utställning.
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av campingområdet med område för
husbilar, tältplatser m.m.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10 § 340 att godkänna det, den 11
augusti 2009, upprättade planförslaget för antagande av kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planen.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2007:259
§9
Yttrande över förslag till detaljplan för Hogens Industriområde, Röra-Hogen 2:1
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-06-12 § 163 att godkänna det den 27
maj 2008 upprättade detaljplanen för samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 §.
Smärre omarbetningar har sedan dess gjorts med avseende på geoteknik, cykelbana
och sedimenteringsdamm.
Planen har tidigare varit föremål för programsamråd.
Syftet med planen är att möjliggöra industritomter för den norra kommundelen.
Området är inte tidigare planlagt. Området är beläget ca 3 km sydväst om Henåns
centrum.
Området är avsett för industrimark i gällande översiktsplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-11-12 att godkänna det den 28 oktober
2009 upprättade detaljplanen för samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 §.
__________
Birgit Strömberg och Gunilla Josefsson m fl föreslår kommunstyrelsen besluta att
inte ha något att erinra mot ifrågavarande detaljplan upprättad den 28 oktober 2009.
Kommunstyrelsen bifaller Birgit Strömbergs förslag.
Sven Olsson beviljas att till protokollet få anteckna: ”Miljöpartiet står inte bakom
planen för Hogens industriområde samt anser att förbifarten söder om Henån skall
vara klar innan en exploatering av det här slaget görs”.
__________
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Exp:
Fyrbodals kommunalförbund
KS/2009:1231
§ 10
Yttrande över handlingsplan för besöksnäringen
Kommunalförbundet Fyrbodal har överlämnat en remiss över ett förslag till
handlingsplan för utveckling av besöksnäringen.
Kommunen lämnas möjlighet till yttrande över föreslaget som bland annat berör
vilka områden som ska prioriteras och om ett innovationscentrum ska skapas. Olika
prioriterade områden är maritim turism, naturturism, mötesindustri och evenemang.
Föreligger förslag till yttrande från kommunstyrelseförvaltningen, instämplat 200912-18, vari anges bl.a. att det finns flera olika organisationer som idag arbetar med
utveckling av turismen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande yttrande:
”De områden som anges i handlingsplanen är utvecklingsområden som stämmer in i
de flesta kommuners planer kring turism. Södra Bohusläns Turism, där Orust
kommun är intressent har liknande prioriteringsområden. Vad som ska ingå i varje
delområde och vilka avgränsningar som behöver göras måste utredas vidare.
Helårsturism är en viktig faktor i totala arbetet.
Det finns många olika organisationer som idag arbetar med forskning, analys och
utveckling inom området turism. Exempel på detta är Turismens utredningsinstitut
och Centrum för turism (Göteborgs Universitet). Dessa finns i vår närhet och de har
samarbete med t.ex. Västsvenska turistrådet. Samarbetet med dessa organisationer
går först. Innan ett innovationscentrum inrättas, bör samarbete med befintliga
organisationer först utredas och prioriteras.
Samverkan och samarbete är viktigt. Som medlem i Södra Bohusläns Turism AB så
är samverkan både söderut och norrut viktigt för vår kommun. Här finns ett formellt
samarbete söderut eftersom Orust är en av fyra kommuner som stödjer bolaget. Det
är för den enskilde turistföretagaren viktigt att kunna söka samarbete med både
kollegor och organisationer för bästa utvecklingen. Gemensamma träffar, mässor,
erfarenhetsutbyte och utbildningar m.m. kan samordnas. Samverkan i de nämnda
strategiområdena är viktigt inte minst när det gäller infrastruktursatsningar som t.ex.
cykelleder. Även samhällsplaneringen är ett viktigt samverkansområde.
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Näringslivets roll i ett handlingsprogram för utveckling av besöksnäringen är viktig.
Det är de enskilda företagen som producerar allt från upplevelser och boende till
evenemang. Därför bör representanter från näringsliv och turistorganisationer
involveras på ett tidigt stadium inte minst för att reda ut behov, rollfördelning och
finansiering. Viktigt är även att lyssna till vilka behov näringen har och att kunna visa
på vilka konkurrensfördelar som vårt område får i arbetet att locka besökare.
Hur ett framtida samarbete ska se ut beror till en del på hur satsningarna blir från
t.ex. Västsvenska turistrådet. Idag finns bl.a. diskussioner om en gemensam satsning
på varumärket Bohuslän. Eftersom det finns så många olika organisationer från Visit
Sweden, Västsvenska Turistrådet, Göteborg och Co, ned till regionala och lokal,
organisationer så är ansvar och roller en av de viktigare punkterna i
handlingsprogrammet. Genom samverkan och dialog mellan organisationer och
näringen skapas tydlighet medan oklarheter och dubbelarbete undviks.
Idag finns ett antal organisationer, företag och nätverk som fungerar mycket bra.
Om Fyrbodal ska satsa på turismfrågor måste detta först noga utredas för att
undvika parallella organisationer och dubbelarbete.”
__________
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Exp:
Tekniska enheten
KS/2008:300
§ 11
Överlåtelse av sjöbodsarrende
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-30 § 79 bl.a. att anta policy för
lägenhetsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark.
Policyn innebär bland annat att en arrendator inte får ha arrende för mer än en
sjöbod på kommunal mark.
Makarna Holmén köpte 1996 en fiskarstuga av makarna Nyman på Gullholmen.
I samband med köpet fick Holméns option på att köpa Nymans sjöbod i en framtid
enligt tillägg till köpeavtalet.
Makarna Holmén har därefter enligt skrivelse 2008-12-22 köpt den sjöbod som de
har option på och ett köpekontrakt på sjöboden har upprättats med
konkursförvaltaren och dödsboförvaltaren.
Makarna Holmén har sedan tidigare ett arrendeavtal med Orust kommun för en
annan sjöbod och brygga. Enligt policyn får en ny arrendator inte redan äga sjöbod
med kommunalt arrende för att få ett nytt sjöbodsarrende.
Arbetsutskottet beslutade 2009-11-18 § 185 att återremittera ärendet för framtagande
av ytterligare underlag och klarläggande av grunder för tidigare åtagande.
__________
Gunilla Josefsson och Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att inte
godkänna arrendeavtal med sökanden för den aktuella sjöboden.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att frångå policyn för lägenhetsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal
mark och därmed ingå arrendeavtal med sökanden för den sjöbod som de tidigare
haft option på.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att inte godkänna arrendeavtal
med sökanden för den aktuella sjöboden.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Gunilla Josefsson
reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Fiskeområde Södra Bohuslän
Näringslivsutvecklaren
KS/2009:409
§ 12
Deltagande i som finansiär för projekt i fiskeområde Södra Bohuslän
Fiskeriverket har efter att ha erhållit medel från Europeiska Fiskerifonden – lämnat
möjlighet för tio olika geografiska områden att söka delar av dess medel i sin tur hos
Fiskeriverket. Orust kommun ingår i fiskeområde Södra Bohuslän.
En ansökan – gemensam för kommunerna i Södra Bohuslänområdet, föreslogs
upprättas.
Det övergripande målet med projektet är att stärka lönsamheten, bevara, utveckla
och skapa nya arbetstillfällen inom fiskenäringen, vattenbruket och övriga
närliggande marina näringsverksamheter i området.
Fiskeområdet inbjöd dels till formellt medlemskap, dels till att delta i projekt som
delfinansieras av fiskeriverket. Medlemskapet kostar 1000 kr/år och Orust andel i
projektfinansieringen beräknas till 50.000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-13 § 88 att ansluta sig som medlem men inte
delta i det kommande projektet; medel till ändamålet, 1000 kr att utgå från
kommunstyrelsens verksamhetsanknutna kostnader.
Fiskeområdet – som nu är en färdigbildad ideell förening – anhåller i skrivelse 200911-12 åter om ett deltagande från Orust kommuns sida i projektet – beskrivet ovan.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i projektet under perioden 2010-2011; medel till ändamålet 100 000 kr att
utgå från förväntad återbetalning av tillväxtmedel från Fyrbodals kommunalförbund,
samt
att utvärdera deltagande i projektet under 2011.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
KS/2009:1028
§ 13
Motion om inventering av energibesparande åtgärder
Agneta Melin, Socialdemokraterna föreslår i motion 2009-11-09 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast inventera var i kommunens
fastighetsbestånd energibesparande åtgärder kan sättas in och därefter ansöker om
statliga bidrag till detta.
Över motionen finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet,
daterat 2009-12-01.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att efterfrågad inventering har genomförts och åtgärdsplan
finns – där bidragsmöjligheter kontrollerats – anse motionen besvarad.
__________
Gunilla Josefsson och Anders Fröjdö föreslår kommunstyrelsen besluta att
återremittera ärendet för komplettering med åtgärdsplanen för energibesparande
åtgärder.
Kommunstyrelsen bifaller Gunilla Josefssons förslag.
__________
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KS/2009:704
§ 14
Motion om samordning av samhällsbetalda resor
Gunilla Josefsson, Socialdemokraterna föreslår i motion 2009-06-18
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen utröna möjligheterna
till samordningsvinster för samtliga samhällsbetalda resor inom kommunen inklusive
närtrafiken.
Över motion finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens trafikplanerare,
daterad 2009-11-09 samt från barn- och utbildningsnämnden och sociala
omsorgsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-11-16 § 106 att med hänvisning till
barn- och utbildningsförvaltningens yttrande uppmärksamma kommunfullmäktige
på komplexiteten i det totala trafikbehovet i kommunen och att utifrån nu fastställd
organisation för sin del uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att i
samverkan med övriga ansvariga i kommunens förvaltningar, vidare utreda
skolbusstrafiken kontra linjetrafiken i syfte att i största möjliga utsträckning optimera
trafiken, samt att för sin del föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed kan
anses besvarad.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2009-11-17 § 148 att godkänna förvaltningens
skrivelse daterad 2009-09-09, samt att överlämna förvaltningens skrivelse till
kommunstyrelsen som sitt yttrande på motion om samordning av samhällsbetalda
resor.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till nämndernas yttranden och barn- och utbildningsnämndens
åtgärd, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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§ 15
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2009-12-09, 2009-12-16

KS/2010:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Delegationsbeslut enligt 2.11 – Samrådsyttrande över
ändring av detaljplan för Härmanö 2:15, 2:139 m.fl.
(KS/2009:1293)
Delegationsbeslut enligt förteckning 2009-12-29

KS/2010:3 002

Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning 2010-01-04

KS/2010:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut om upplåning, nr 41105
(KS/2009:1349)
Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2010-01-04
Personalärenden
Enligt löpnr 1-24
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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