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Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2010-12-01

Övriga deltagare
Anders Ekström, Tf kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Bo Andersson, ej tjg ers
Bengt Fredriksson, controller 8:15-8:40 § 187-189
Roland Kindslätt, teknisk chef 8:55-9:05 § 190-193
Torbjörn Ljungberg, ekonomichef 8:55-9:00 § 190
__________
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2010-12-01

KS/2010:1099
§ 187
Antagande av budget för 2011 samt ekonomisk plan för år 2012 och 2013, samt
ändring i VA-taxan, destruktionsavgiften på Månsemyr och Timmerhult samt
ansöknings och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Föreligger förslag till budget enligt rubrik, daterad 2010-11-10.
Arbetsutskottet beslutar
att använda liggande förslag till Budget för 2011 och plan för 2012 och 2013 som
underlag för förhandling enligt § 11 med CSG den 25 november 2010
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa en ökning av VA-taxans bruknings och anläggningsavgifter med
10 % vardera, att gälla från 2011-01-01, och
att fastställa nya destruktionsavgifter på Månsemyr och Timmerhults-anläggningarna
från och med 2011 enligt dokument daterat 2011-01-01, och
att , vad avser ansöknings och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, fastställa
prövningsrättsavgiften för permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till
slutet sällskap till 6000 kronor och att fastställa prövningsrättsavgiften för utvidgat
tillstånd till 3000 kronor, och
att i övrigt fastställa Drifts, Resultat, Finansierings och Balansbudget för 2011 och
plan för 2012 och 2013, och
att för 2011 medge en bruttoupplåning upp till 190 mkr, samt
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.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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2010-12-01

KS/2010:1112
§ 188
Antagande av ekonomiska styrprinciper
Kommunen har beslutat att införa en ny organisationsmodell som omfattar såväl
den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen.
För att förstärka politikens möjligheter till strategisk styrning och skapa bättre
förmåga att tillgodose kraven från nuvarande och kommande medborgares krav på
kommunal service, har Kommunfullmäktige beslutat att införa Balanserad styrning
som styrmodell i Orust Kommun.
Målet med förslaget är att skapa nya ekonomiska styrprinciper som stödjer den nya
organisationen och styrmodellen i Orust Kommun.
Syftet är att skapa hållbara och dynamiska spelregler som leder till en tydlig ansvars
och kostnadsfördelning, samt en god ekonomisk hushållning och en långsiktigt
hållbar utveckling.
Föreligger förslag till styrprinciper i dokument daterat 2010-11-10.
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ekonomiska styrprinciper.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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2010-12-01

KS/2010:288
§ 189
Ekonomisk rapport - kortprognos
Föreligger kortprognos per oktober 2010 med en övergripande ekonomisk
sammanfattning och nämnderna prognoser i korthet.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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2010-12-01

KS/2009:1035
§ 190
Förvärv av fastigheten Henån 1:387 (Ågården) samt medel härför
Kommunen har av Ektornet AB, Stockholm, muntligen erbjudits förvärva
fastigheten Orust Henån 1:387 (”Ågården”) för 9,1 mkr. Förvärvet föreslås ske
genom ett s.k. transportköp.
Ett villkor för köpets genomförande är att det genomförs så snart som möjligt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, om överenskommelse därom kan träffas med Ektornet AB, förvärva fastigheten
Orust Henån 1:387 (”Ågården”), och
att för ändamålet, genom upptagande av långfristigt lån på 9,4 mkr, anvisa dels 9,1
mkr för köpeskillingen och dels 0,3 mkr för lagfartskostnader m.m., samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att träffa för förvärvets genomförande erforderliga
avtal m.m.
__________
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2010-12-01

KS/2010:1119
§ 191
Utbyte av ventilationsanläggning, Ellös Vårdcentral
Förslag föreligger till ny investering (se bifogad blankett):
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

737 Övriga fastigheter/lokaler
Utbyte av ventilationsanläggning, Ellös Vårdcentral
1.450.tkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 1.450 tkr anvisas
genom ökad långfristig upplåning.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

2010-12-01

Exp:
Kommunfullmäktige
Tekniska enheten
OKFS
KS/2010:1146
§ 192
Indexhöjning av renhållningstaxan
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-22 § 6 att anta ny renhållningstaxa i enlighet
med kommunstyrelsens förslag 2001-02-07 § 20.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25 §
64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor åter
får antas av styrelse/nämnd.
För renhållningstaxan gäller att:
Justering av taxan skall ske med hänsyn till ändringarna i renhållningsindex R77:1,
när detta ändrats med minst sex enheter per oktober månad i förhållande till det
indextal, som gällde vid det senaste tillfället då prisändringar företogs, varvid
framräknat pris avrundas till närmast hela krontal.
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2009 - 547,9
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2010 - 563,9
Skillnaden mellan oktober 2009 och oktober 2010 är 2,9 %.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 2,9 % fr.o.m. 2011-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
__________
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2010-12-01

Exp:
Kommunfullmäktige
Tekniska enheten
OKFS
KS/2010:1147
§ 193
Ändring av index innebärande höjning av slamsugningstaxan
Kommunfullmäktige beslutar 1981-12-10 § 154 att antaga taxor för slamsugning i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 § 5 att upphäva sitt beslut 1996-04-25 §
64 i del rörande indexreglering av taxor innebärande att indexreglering av taxor åter
får antas av styrelse/nämnd.
För slamsugningstaxan gäller
Taxan skall indexregleras enligt statistiska centralbyråns renhållningsindex R 77:2
med 1977 som basår. Som grund för indextalets utveckling läggs indextalet 158,9
(oktober månad 1981), samt att kommunstyrelsen bemyndigas att med anmälan hos
kommunfullmäktige besluta en indexhöjning av slamsugningstaxan när
renhållningsindex R 77:2 för oktober närmast föregående år förändras med minst
sex enheter.
Renhållningsindex oktober 1981 = 158,9
Renhållningsindex oktober 2009 = 542,5
Renhållningsindex oktober 2010 = 556,7
Skillnaden mellan R 77:2 oktober 1981 till oktober 2010 är 397,8 enheter = 250,3 %.
Skillnaden mellan R 77:2 oktober 2009 och oktober 2010 är 2,6 %.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen av taxan för slamsugningen med 2,6 % fr.o.m. 201101-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
__________
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2010-12-01

Exp:
Kommunchefer
Stabschef
KS/2010:1141
§ 194
Uppdrag att utse huvudattestanter och ersättare
Av Ekonomireglementet, senast antaget av KF 2009-01-29 § 9, framgår av p. 2.3 att
”Nämnd/styrelse skall genom särskilt beslut utse åt en chefsbefattning, eller vid
behov flera, inom verksamhetsområdet att utse huvudattestanter jämte ersättare för
dessa.”
Av p. 2.5 framgår vidare att ”Endast genom särskilt beslut i nämnd/styrelse kan
uppdragstagare enligt p 2.3 själv utses till huvudattestant eller ersättare.”
Det är viktigt att dessa funktioner är utsedda före årsskiftet 2010/2011, så att det
direkt efter årsskiftet finns utsedda huvudattestanter och ersättare som kan se till att
kommunens utbetalningar sker på ett ordnat sätt.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av motsvarande äldre beslut i kommunen och med giltighet
fr.o.m. 2011-01-01, uppdra till kommuncheferna för Lärande, Omsorg respektive
Samhällsutveckling, samt till stabschefen, att, var och en inom sitt
verksamhetsområde, utse huvudattestanter och ersättare, och
att respektive uppdragstagare enligt ovan, om så erfordras, får utse sig själv till
huvudattestant eller till ersättare, och att sådant beslut skall anmälas till styrelsen,
samt
att kommunchefen för Samhällsutveckling även får utse huvudattestanter och
ersättare för kommunövergripande (del-) verksamheter och (del-) funktioner.
__________
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2010-12-01

Exp:
OKFS
Ekonomichef
Kommunchef
Förvaltningarna
Miljö- och byggnadsenheten
Tekniska enheten
KS/2010:1158
§ 195
Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslutade § 96/2009 bl.a. att godkänna förslag till Finanspolicy
för Orust kommun, daterat 2009-04-06, och att med anledning av detta) godkänna
förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning, daterat 2009-04-06,
samt att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om sådana tillfälliga avvikelser
från Policyn som är motiverade av marknadsskäl eller av kommunens ekonomiska
situation. Sådana avvikelser får gälla under längst 12 månader.
Genom förändrad organisation av kommunens ekonomiadministration fr.o.m. 201101-01, varvid en särskild Finanschef utsetts, kan det vara lämpligt att denne utses till
delegat för hithörande arbetsuppgifter (moment 4.1.2-4.2.1).
I förslaget (moment 4.1.1) ingår dessutom ett förtydligande som innebär, att KSAU
även har rätt att fortlöpande godkänna Finansrapporter enligt Finanspolicyn (jfr attsats nr 3 ovan).
Moment 4.1.3 är helt ny. Avsikten är att, på ett administrativt enkelt sätt, kunna
reglera användningen av s.k. operationell leasing i kommunen, d.v.s. att avgöra om
sådan leasing är fördelaktigare än andra tillgängliga finansieringsalternativ.
Det är viktigt att dessa delegationer har giltighet fr.o.m. årsskiftet 2010/2011, så att
kommunens medelsförsörjning (upplåning) kan ske på ett långsiktigt och planerat
sätt.
__________
Kommunstyrelsens beslutar
att med giltighet fr.o.m. 2011-01-01, godkänna förslag till ändring av
kommunstyrelsens delegationsordning, enligt skrivelse daterad 2010-11-16.
__________
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2010-12-01

Exp:
Kanslichef
Förvaltningarna
Miljö- och byggnadsenheten
Tekniska enheten
KS/2010:1157
§ 196
Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2011
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan för
kommunstyrelsens sammanträden under 2011. Årsplanen utgår från
kommunfullmäktiges sammanträden.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta planen.
__________
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2010-12-01

Exp:
Kanslichef
KS/2009:1200
§ 197
Ansökan om bidrag till förebyggande åtgärd mot naturolyckor - vägavsnitt i
Brattås
Bergras har skett i en naturlig bergslänt intill väg i Brattås. För att förhindra
ytterligare ras – som också kan hota vägen – krävs åtgärder.
Vägen sköts av Brattåsbro-Svinevikens samfällighetsförening som önskar att
kommunen utnyttjar möjligheten att ansöka om stödmedel för de av en utredning
rekommenderade åtgärderna. Medel till nödvändiga åtgärder kan sökas av
kommunen hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-02 § 177 att hos MSB, å
samfällighetsföreningen Brattåsbro-Svinevikens vägnar, ansöka om bidrag för
åtgärden vid det aktuella vägavsnittet.
I beslut 2010-11-15 har MSB beslutat att preliminärt bevilja Orust kommun 180.000
kronor för förebyggande åtgärder mot bergraset.
MSB kommer att fatta slutligt beslut sedan Orust kommun beslutat att ta emot
bidraget och utföra åtgärderna samt att finansiering finns för de kostnader som
bidraget inte täcker.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att ta emot ifrågavarande bidrag och gentemot MSB ansvara för att planerade
åtgärder utförs och att medel, utöver bidraget, finns för projektets utförande.
__________
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2010-12-01

Exp:
Länsstyrelsen
De föreslagna
Valpärm
KS/2010:1159
§ 198
Förslag på vigsel- och registreringsförrättare
Kommunstyrelsen föreslår följande till länsstyrelsen, som vigsel- och
registreringsförrättare:
Inger Heimburger, Hede
Ann-Christine Olofsson, Kårekile
Holger Formgren, Hälleviksstrand
Jörgen Emanuelsson, Henån
Jonas Pettersson, Lyr Bö
Anders Hygrell, Henån
__________
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2010-12-01

KS/2010:976
§ 199
Antagande av taxa för tillsyn över handel av receptfria läkemedel
Den 1 november 2009 trädde den nya lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel ikraft. Enligt 20 § i lagen skall den kommun där detaljhandeln
bedrivs kontrollera efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-21 § 103, att kontrollansvaret ska
utövas av miljö- och byggnadsnämnden.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär 2010-04-28 lämnat förslag till
hur kommunerna kan besluta enligt 23 § att ta ut avgift för sin kontroll av den som
bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel.
Den föreslagna timavgiften under 2011 är av motsvarande belopp som för övriga
indexändrade taxor (770 kr).
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2010-11-11 § 297 att föreslå
kommunfullmäktige besluta: ”Avgifter får tas ut för nämndens tillsyn enligt
lagstiftningen. Avgifterna för tillsynen införs i taxan för tillsyn över handel av
receptfria läkemedel. Tillsynsavgiften tas ut som en indexreglerad timavgift (770 kr).
Den ändrade taxan föreslås gälla från 2011-01-01. Taxan införs i OKFS.”
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till taxa i enlighet med miljö- och byggnadnämndens förslag.
__________
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2010-12-01

KS/2010:1162
§ 200
Antagande av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens nu gällande reglemente antogs av
Kommunfullmäktige (Kf) § 90/01 och har reviderats av Kf § 42/02, Kf 114/09.
Den förändrade organisationsstrukturen som gäller från 1 januari 2011 medför ett
behov av ändrat reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.
Föreligger förslag till ändrat reglemente från 2011-01-01, dokumentet är hos
kommunstyrelsen registrerat 2010-11-23.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-11-11 § 301 att föreslå
Kommunfullmäktige ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, samt att
reglementet skall gälla från 2011-01-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nytt reglemente – enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag, att
gälla från 2011-01-01 och därmed också upphäva de tidigare beslutet.
__________
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2010-12-01

KS/2006:72
§ 201
Inrättande av kommunal arbetsmarknadsverksamhet
Kommunstyrelsen beslutade 2008-02-13 § 28, att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om inrättande och medelsanvisning, under perioden
2008-04-01 till 2010-04-01 på Kommunstyrelseförvaltningens personalenhet inrätta
en grupp för arbetsmarknadsfrågor i enlighet med pm 2008-01-16 med syfte att
genom bl.a. arbetsträning förstärka anställningsbarheten för personer med speciell
problematik, och att efter det första året utvärdera verksamheten.
Utvärdering av verksamheten är gjord och godkänd av kommunfullmäktige
2009-06-25 § 81.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-10, § 109, att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen vidareutveckla arbetsmarknadsgruppens verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25, § 14, att förlänga projektet till att
omfatta hela 2010, att intensifiera arbetet med aktiva åtgärder för att minska
arbetslösheten och att till ändamålet, utöver befintlig budget, bevilja 500.000 kronor
för 2010.
I skrivelse 2010-11-03 från kommunstyrelseförvaltningen föreslås en permanentning
av verksamheten
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att permanenta arbetsmarknadsenhetens verksamhet från och med 2011-01-01 i
enlighet med nuvarande organisation med undantag av Ungdomsslussen som är ett
projekt – 2011-12-31.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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2010-12-01

KS/2010:1101
§ 202
Antagande av ny VA-taxa och allmänna bestämmelser ABVA
Nuvarande VA-taxa med föreskrifter och ABVA antagen av kommunfullmäktige
1989-11-16, § 154 har omarbetas för att anpassas till lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412), då föregående lag (1970:244) upphört att gälla.
Dagens taxa är inte komplett vad som gäller anpassning till nya lagen om allmänna
vattentjänster, och när det gäller vilka avgifter som tas ut om inte avgiftsskyldighet
föreligger samtliga avgiftsändamål vad avser Vatten, spill, dagvattenfastighet och
dagvatten gata.
Förslag på ny VA-taxa daterad 2010-11-09 och ABVA daterad 2010-11-09 är
framarbetad av kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet.
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med verkan från 2011-01-01 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, samt
att anta föreliggande förslag till ABVA att gälla från 2011-01-01.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2010-12-01

Exp:
Berörda chefer
Delegationen
KS/2010:1058
§ 203
Arbetsledningen för chefer direkt underställda kommunstyrelsen
I Orusts kommande organisation blir ett antal chefstjänstemän direkt underställda
den politiska ledningen, ett förhållande som vanligen bara gäller kommunchef.
I Orust kommuns kommande organisation blir följande chefstjänstemän direkt
underställda politisk ledning:
Verksamhetschef Omsorg tillika biträdande kommunchef
(ks)
Verksamhetschef Lärande tillika biträdande kommunchef
(ks)
Verksamhetschef Samhällsutveckling tillika biträdande kommunchef
(ks)
Stabschef – KS-verksamheten
(ks)
Räddningschef
(ks)
Miljöchef
(Miljö- och Byggnadsnämnden)
Det föreslås att kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande skall utgöra
en chefsdelegation som i tillämpliga delar fullgör alla de uppgifter som åligger ”chef i
linjen”.
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse styrelsens ordförande och 2:e vice ordförande att utgöra chefsdelegation
under mandatperioden 2011-2014.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2010-12-01

KS/2010:971
§ 204
Bildande av kommunalförbund för de kommunala revisorernas
sakkunnighetsfunktion
Orust kommuns revisorer har sedan 2003 tillsammans med fyra andra kommuner
organiserat delar av sitt sakkunnigstöd via ett samverkansavtal.
En anställd revisor har därmed kunnat fungera som sagda sakkunnigstöd.
Med anledning av den anställdes kommande pensionering förslår kommunens
revisorer i skrivelse 2010-09-20 kommunfullmäktige besluta att bilda ett
kommunalförbund med direktion för de kommunala revisorernas
sakkunnigfunktion, samt att återremittera förslagen till förbundsordning och
arbetsordning till kommunens revisorer för ytterligare beredning.
Arbetsutskottet beslutade 2010-10-13 § 169 att bordlägga ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsvidare avböja erbjudandet om bildande av kommunalförbund för de
kommunala revisorernas sakkunnigfunktion, samt
att ställa sig positiv till ett fortsatt interkommunalt samarbete när det gäller
revisionsarbete, särskilt avseende utbildning av förtroendevalda, upphandling av
revisionstjänster m.m.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2010-12-01

KS/2010:852
§ 205
Motion om inköp av industrilokal för industrihotellverksamhet
Bengt Torstensson, socialdemokraterna föreslår i motion 2010-08-08
kommunfullmäktige besluta att kontakta ägaren till f.d. Kordafastigheten i
Svanesund och förhöra sig om möjligheterna att köpa denna för att därefter anlägga
ett industrihotell i fastigheten.
Över motionen finns ett yttrande från kommunstyrelseförvaltningen daterat 201111-01
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att diskussioner kontinuerligt förs med fastighetsägaren, anse
motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2010-12-01

KS/2010:1113
§ 206
Antagande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Nu gällande arbetsordning antogs av kommunfullmäktige 20000-12-14, § 81. Det
finns ett förslag till ny arbetsordning framtaget av kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2010-11-09. Förslaget är förändrat i förhållande till beslutet om ny politisk
organisation.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av det tidigare beslutet, anta förslag till ny arbetsordning för
kommunfullmäktige att gälla från 2011-01-01.
__________
Bengt Torstensson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från 2011-01-01, med ett tillägg av en
paragraf om frågor till allmänheten lydande:
”Allmänheten skall beredas tillfälla av fullmäktige att ställa frågor (allmänhetens
frågestund) vid varje sammanträde.
I kungörelsen till sammanträdet skall anges att allmänhetens frågestund skall
förekomma.
Uppgift härom skall också tas in i annonsen om fullmäktiges sammanträde.
Allmänhetens frågestund skall hållas som sista ärende för dagen.
Ställda frågor besvaras av den som utsetts av fullmäktiges ordförande att svara.
Ingen debatt skall förekomma.”
Sven Olsson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från 2011-01-01, med ett tillägg i § 38
lydande: ”Beredningarna ska ha tjänstemannastöd från förvaltningsorganisationen.”

Orust kommun
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2010-12-01

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från
2011-01-01, med ett tillägg, del av ett stycke i § 38 lydande: ”Beredningarna ska ha
tjänstemannastöd från förvaltningsorganisationen”, dels en ny § 39 under rubriken
”Frågor till allmänheten” lydande:
”Allmänheten skall beredas tillfälla av fullmäktige att ställa frågor (allmänhetens
frågestund) vid varje sammanträde.
I kungörelsen till sammanträdet skall anges att allmänhetens frågestund skall
förekomma.
Uppgift härom skall också tas in i annonsen om fullmäktiges sammanträde.
Allmänhetens frågestund skall hållas som sista ärende för dagen.
Ställda frågor besvaras av den som utsetts av fullmäktiges ordförande att svara.
Ingen debatt skall förekomma.”
___________

Orust kommun
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2010-12-01

KS/2010:1114
§ 207
Antagande av reglemente för kommunstyrelsen
Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige § 108/98.
Föreligger nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterat 2010-11-09.
Förslaget är anpassat till den nya organisationen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av tidigare beslut, anta föreliggande förslag till reglemente för
kommunstyrelsen att gälla från 2011-01-01, samt
att uppdra till kommunstyrelsen, att i sammanhanget fortlöpande bevaka behovet av
ytterligare anpassningar av dokument och tillse att nya beslut fattas när så är
nödvändigt.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2010-12-01

KS/2010:1115
§ 208
Organisation för Kommunstyrelsestaben och Verksamheten för
samhällsutveckling
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-11, i enlighet med uppdrag från
kommunfullmäktige, om den interna organisationen inom styrelsens olika utskott
enligt den organisation som skall gälla from 2011.
I detta ärende lämnas förslag till organisation för Kommunstyrelsestaben samt
Verksamheten för samhällsutveckling. (Hänvisning dokument 2010-11-09).
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsestaben och Verksamheten för samhällsutveckling från och med
2011-01-01 organiseras i enlighet med förslaget 2010-11-09.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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2010-12-01

§ 209
Anmälan av inkomna skrivelser
Öppna jämförelser 2009 – Trygghet och säkerhet
Oktober 2010
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2010:1143)
Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och
landsting
20 oktober 2010
SFS 2010:294
(KS/2010:1046)
Avslut enligt avtalets § 14 samt delårsredovisning
20 oktober 2010
Orust kommun, Räddningstjänsten
(KS/2010:355)
Tobaksuppdraget – tema tillsyn
November 2010
Statens folkhälsoinstitut
(KS/2010:832)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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2010-12-01

§ 210
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2010-11-17, 2010-11-24

KS/2010:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2010-11-18

KS/2010:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-11-22

KS/2010:3 002

Gatu- och VA-verksamhet
VA-avtal enligt förteckning 2010-11-22

KS/2010:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut avseende lån i Kommuninvest AB
nr 46169 (KS/2010:1023)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2010-11-22

KS/2010:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2010-11-22

KS/2010:3 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-11-22

KS/2010:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 98-101

KS/2010:6 023

Personalrekryteringar till Miljö och Bygg
(KS/2010:1059)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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2010-12-01

Exp:
Trafikplaneraren
KS/2010:99
§ 211
Ny busslinje inom Henåns tätort
I skrivelse 2010-01-28 föreslogs en ny busslinje inom Henåns tätort. Syftet var att ge
boende i Henåns tätort en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och för att skapa
resmöjligheter i anslutning till Orust Express vid bussterminalen.
Föreslagen projekttid var 1 april – 30 november med utvärdering efter augusti
månads utgång.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-10 § 43 att anta förslaget till projekt för ny linje
inom Henåns tätort, medel för ändamålet täcks i befintlig budgetram.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-15 § 149 att förlänga projekttiden fram till 31
december med utvärdering efter november månads utgång.
Föreligger skrivelse daterad 2010-11-30 från trafikplaneraren.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att linje 388 blir permanent samt att genomföra föreslagna justeringar i tidtabellen
from 1 januari 2011.
__________

