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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

200-06-29

Övriga deltagande
Ewa Reinhold, kommunchef
Mona Olsson, kommunjurist
Sven Pettersson, näringslivs- och landsbygdsutvecklare § 115 kl. 17.00-17.30
Sven Olsson, ej tjänstgörande ersättare
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

200-06-29

Exp:
Tekniska enheten

KS § 112

Dnr 2006/189 214

Yttrande över förslag till detaljplaneprogram för del av Barrevik, Barrevik 1:33
m.fl., Orust kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2005-04-28 § 35 att detaljplan får upprättas för prövning
av områdets lämplighet för bostadsbebyggelse.
Syftet med planen är att tillgodose framtida behov av bostadsutbyggnad i samhället.
Planen föreslås möjliggöra uppförande av ett 5o-tal nya bostäder med helårsstandard.
Området är på förslag inlagt i kommande översiktsplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-05-11 § 117 att godkänna upprättat
detaljplaneprogram samt att översända detsamma för samråd.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att eventuell lokalisering av nytt reningsverk i närområdet anges under rubrik
översiktsplan,
att exploateringsavtal skall upprättas och godkännas innan planen antas.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

H/ks/ksprot04

3

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

200-06-29

KS § 113

Dnr 2006/190 012

Överenskommelse om mottagande av och boende för ensamkommande barn samt
medel härför
Enligt beslut i Riksdagen ska kommunerna från och med 1 juli 2006 överta
Migrationsverkets ansvar för boende för ensamkommande, asylsökande barn.
Migrationsverket ska ingå överenskommelse med kommunerna om boendeplatser.
Migrationsverket har varit i kontakt med de kommuner där Migrationsverket tidigare
anordnat boende för ensamkommande barn. Orust kommun är en av de kommunerna där
Migrationsverket har ett boende för ensamkommande barn (Gårevik). I Orust kommun
har kontakter i första hand varit med kommunstyrelsens ordförande. Det finns en
övergripande politisk vilja att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om
anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så
kallade ensamkommande barn.
Migrationsverket har i skrivelse 2006-06-07 översänt förslag till överenskommelse enligt
rubrik.
Verksamhetens kostnad/omslutning under ett år bedöms f.n. vara c:a 6 400 000 kronor
summan motsvaras av statsbidraget.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-06-20 § 89 att inget ha att erinra mot att ansvara
för boende för ensamkommande, asylsökande barn från och med 1 juli 2006 men vill
påtala att sociala omsorgsnämnden inte har budgeterat för verksamheten, samt att
överlämna förvaltningens skrivelse 19 juni 2006 till kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelserna, och
att godkänna en finansiering av verksamheten under perioden 2006-07-01—2006-12-31
med 3 200 000 kronor, medel till ändamålet att utgå av inflytande statsbidrag, samt
att uppdra till sociala omsorgsnämnden att ansvara för verksamheten i Gårevik.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

200-06-29

KS § 114

Dnr 2006/40 840

Turistsamarbete Södra Bohuslän
Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-16, § 10, bl.a. att uppdra åt kommunstyrelsen att
under angivna förutsättningar ingå ett samarbetsavtal med Bästkustens ekonomiska
förening om en bolagsbildning med ändamål att vara en aktiv värdeskapare för
besöksnäringen i södra Bohuslän samt avtala med Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns
kommuner om bidrag till bolagsverksamheten. Kommunstyrelsens uppdrag specificerades
i 9 punkter, bl.a. att ingen medelsanvisning krävs eftersom fullmäktiges beslut inte avser
utgift under löpande budgetår och att samarbetsavtalet skall redovisas till
kommunfullmäktige.
I skrivelse 2006-06-22 meddelar Bästkustens verkställande direktör att som ett led i
processen och med hänvisning till samarbetsavtalets punkt 4 erbjuds Stenungsunds,
Tjörns och Orusts kommuner att köpa föreningens aktier i Bästkusten i Bohuslän AB.
Totalt nominellt värde är 306.000 kronor. Varje kommun köper 1/3-del, d.v.s. 102.000
aktier till en köpeskilling av 102.000 kronor. Inbetalning skall vara gjord senast 2006-0715. Hela eller merparten av beloppet kan återbetalas i samband med likvidationen av
Bästkusten i Bohuslän AB förutsatt att bolaget inte har förbrukat någon del av
aktiekapitalet. Samarbetsavtalet undertecknades enligt VD:s uppgift 2006-06-20.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisa avtalet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anvisa 102 000 kronor ur eget kapital till inköp av föreningens aktier i Bästkusten i
Bohuslän AB.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Exp:
Företagarna
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

200-06-29

Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren

KS § 115

Dnr 2006/197 140

Förslag till årets företagare 2005
Organisationen Företagarna delar varje år ut pris till Årets företagare. Företagarna önskar
kommunens förslag för 2005.
Årets förslag är Katinka Bille Lindahl som äger och driver företaget LifeStone AB som
producerar och säljer avgjutningar främst av barns hand/fotavtryck. Avtrycken görs i
olika material som svensk kristall, brons eller keramik/gjutsten.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå Katinka Bille Lindahl till årets företagare 2005 med följande motivering:
Årets företagare har både bildligt och bokstavligt lämnat avtryck i Orusts näringsliv.
Katinka Bille Lindahl startade Lifestone 1996, med den unika idén att erbjuda
avtryck/avgjutningar av barns händer och fötter.
Sedan starten har Katinka arbetat intensivt och uthålligt med att etablera sitt företag och
idag har LifeStone nio anställda. Konceptet har utvecklats och nu kan även stolta
hundägare skaffa ett tassavtryck från sin favorithund.
Företaget är välkänt både i Sverige, Norge och allt mer även i andra delar av världen.
Företaget gör bra reklam både för Orust och Flatön. Företaget arbetar dessutom
målinriktat med att använda Internet både som marknadsföringskanal och som ett verktyg
i sitt administrativa arbete.
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