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Exp:
Kanslienheten
Ekonomienheten
Personalenheten
Tekniska enheten
Miljö- och byggnadsenheten
OKFS
KS/2009:196
§ 132
Undertecknande av handlingar
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-23 § 131, att från kommunstyrelsen och dess
utskott utgående skrivelser skall kontrasigneras av kommunchef Anders Ekström,
kanslichef Börje Olsson, ekonomichef Torbjörn Ljungberg, personalchef Kristian
Larsson, teknisk chef Roland Kindslätt, beroende på vilket verksamhetsområde som
berörs, och att från kommunstyrelsen eller dess utskott utgående skrivelser,
köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser och andra liknande
handlingar - med undantag för handlingar i ärenden vari beslutanderätten särskilt
delegerats - skall kontrasigneras av endera kommunchef Anders Ekström,
ekonomichef Torbjörn Ljungberg, kanslichef Börje Olsson, kommunjurist Michael
Severin eller teknisk chef Roland Kindslätt, och att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Lars-Åke Gustavsson att med kontrasignation av ekonomichef Torbjörn
Ljungberg utfärda borgensförbindelse, samt att ge ekonomichefen i uppdrag att
omedelbart stryka de tjänstemän som avslutar sin tjänst i Orust kommun från denna
förteckning.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet daterad 201008-02.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen eller
dess utskott, skall kontrasigneras av antingen kommunchefen, tekniske chefen,
stadsarkitekten, miljöchefen, ekonomichefen, kanslichefen, personalchefen eller av
kommunjuristen, var och en inom sitt respektive verksamhetsområde, och
att avtal, andra handlingar och skrivelser, vari beslutanderätten särskilt delegerats,
skall undertecknas av delegaten, samt
att upphäva beslutet 2010-06-23 § 131.
__________
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KS/2010:629
§ 133
Motion om miljövänlig upphandling av fordon
Roger Hansson, Socialdemokraterna föreslår i motion 2010-06-07
kommunfullmäktige besluta att vid upphandling av fordon och maskiner skall krav
ställas på att dessa, där så är möjligt, skall kunna drivas med förnyelsebara bränslen,
samt att motorerna skall vara så bränslesnåla som möjligt.
Över motionen finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningen ekonomienhet
daterat 2010-07-02.
__________
Ärendet föranleder diskussion.
Anders Fröjdö yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur motionens
intentioner tydligare kan ge ledning vid kommande upphandling.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet enligt Anders Fröjdös förslag.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2010-08-11

KS/2010:288
§ 134
Ekonomisk rapport - kortprognos
Föreligger kortprognos per juni 2010 med en övergripande ekonomisk
sammanfattning och nämnderna prognoser i korthet.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Stiftelsen Orustbostäder
KS/2009:320
§ 135
Godkännande av markanvisnings- och köpeavtal med Stiftelsen Orustbostäder
Orust kommun är ägare till fastigheten Röra-Äng 1:221 och avser att överlåta ett
område av fastigheten om ca 3800 kvm för en köpeskilling om 220 000 kr till
Stiftelsen Orustbostäder.
Stiftelsen Orustbostäder lämnade 2006-10-11 in en ansökan om planändring för
detaljplan för del av Henåns tätort (Röra-Äng 1:221). Planändringen syftar till att
bygga bostäder anpassade för äldre.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-17 § 146 att anta detaljplanen. Detaljplanen
har varit överklagad men vunnit laga kraft den 14 april 2010. Stiftelsen står för alla
kostnader förknippade med planändring och byggnation.
Föreligger markanvisnings- och köpeavtal daterade 2010-01-29.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att genom Markanvisnings- och Köpeavtal överlåta ca 3800 kvm av fastigheten
Röra-Äng 1:221 till Stiftelsen Orustbostäder för 220 000 kr.
__________
Sven Olsson och Stig Samuelsson deltar ej i beslutet.
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2010:555
§ 136
Yttrande över ansökan om planändring på fastigheten Härmanö 2:197
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1981-02-11.
Syftet med planen är att skapa 1 st. landgångsbrygga och 2 st. pontonbryggor med
tillhörande förtöjningsbommar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-05-06 § 119 att ställa sig positiv till att
frågan prövas genom detaljplan, samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan, samt
att beakta tillgängligheten för allmänheten.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2010:541
§ 137
Yttrande över planprogram för del av Mollösund 5:398 "Fattiggården"
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-05-06 § 145 att godkänna förslag till
planprogram för samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 §.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillkomst av en hotell- och
konferensanläggning, bostäder samt ett mindre antal tomter för verksamheter i
Mollösund.
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har inget att erinra om
planprogrammet enligt skrivelse 2010-06-09.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra över planprogram för del av Mollösund 5:398
”Fattiggården”.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2010:682
§ 138
Godkännande av exploateringsavtal mellan Ängö schakt KB och Orust
Kommun, Henån 1:62 och 1:389
Ängö schakt KB avser att exploatera ett mindre markområde på fastigheten Henån
1:62 samt Henån 1:389 i anslutning till Lövåsvägen/Parkvägen. Området skall
bebyggas helt enligt detaljplan dat 2010-05-25.
Exploatören svarar för samtliga exploateringskostnader inom området såsom
kostnader för markarbeten, vatten och avloppsanläggningar, gatukostnader,
gatubelysning, besiktningar m.m.
Ett antal förbättringsåtgärder på Lövåsvägen och Parkvägen såsom breddning,
vilplan mm. genomförs i samband med utbyggnaden av exploateringsområdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Orust kommun och Ängö Schakt
KB, daterat 2010-06-21.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2004:111
§ 139
Antagande av detaljplan för del av Henån 1:62
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 4 bl.a. att under förutsättning att
exploateringsavtal tecknas ställa sig positiv till att frågan om byggnation på
fastigheten Henån 1:62 prövas i en detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översända ovanstående detaljplan för
samråd enl. Plan- och Bygglagen 5 kap 23 §.
Området är centralt beläget i Henån strax öster om väg 160, ovanför
vårdcentralen
Planen har tidigare varit utställd under tiden 2004-10-18 – 2004-11-12, i februari
2010 har planförslaget justerats.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av 8 åretruntbostäder.
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-24 § 55 att inte ha något att erinra mot
rubricerande detaljplan upprättad 2004-09-27 samt justerad 2010-02-04.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-06-10 § 150 att godkänna det den 27
september 2004 upprättade samt i februari och maj 2010 justerade
detaljplaneförslaget för antagande av kommunfullmäktige.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet daterad 201006-22.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Henån 1:62.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2010-08-11

KS/2010:680
§ 140
Arvodesbestämmelser för kommunalt förtroendevalda
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
ersättningar till förtroendevalda enligt bilaga daterad 2010-06-16.
Personalchefen redogör för dokumentet ”Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2011-01-01”.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förändringar i ersättning till förtroendevalda enligt bilaga daterad
2010-06-16.
__________
Ärendet föranleder diskussion.
Bengt Johansson yrkar återremiss av ärendet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
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§ 141
Anmälan av inkomna skrivelser
Bostadsmarknadsundersökningen 2010
Länsstyrelsens Rapport nr 2010:34
31 maj 2010
Länsstyrelsen Västra Götalands län
(KS/2010:600)
Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsordningen 2010
1 juni 2010
Länsstyrelsen Västra Götalands län
(KS/2010:626)
Beslut om utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet
9 juni 2010
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(KS/2010:646)
Tobaksuppdraget
Nr 2 våren 2010
Statens Folkhälsoinstitut
(KS/2010:832)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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§ 142
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2010-06-16, 2010-06-30

KS/2010:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Delegationsbeslut enligt 2.11 – Samrådsyttrande över
förslag till detaljplan för Härmanö 2:26 samt del av 2:2
(KS/2009:489)
Delegationsbeslut enligt 2.11 – Samrådsyttrande över
förslag till ändring i detaljplan för del av Svanesunds
tätort, Änghagen, norra delen – Svanesund 2:127
(KS/2010:733)
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning 2010-07-29

KS/2010:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut rörande s.k. mindre investering kommunikationssystemet RAKEL (KS/2009:957)
Delegationsbeslut om upplåning, nytt lån nr 44286
(KS/2010:820)
Upphandling
Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-07-09

KS/2010:4 002

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2010-07-05

KS/2010:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2010-07-29

KS/2010:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 69 - 82
Kollektivavtal avseende Resursenheten
2009-12-04—2010-04-19 (KS/2010:737)
Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande
ISG 2010/17820 (KS/2010-818)

KS/2010:6 023
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Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KS/2010:27
§ 143
Anmälan av kurser och konferenser
Informationstillfällen angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor
8 september 2010, Göteborg
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

