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Exp:
Utskottet för Omsorg

KF § 98

KS/2012:209

Interpellationer och frågor
Veronica Almroth (FP) frågar ordföranden i utskottet för omsorg:
” I februari i år flyttade de första hyresgästerna in i det nya trygghetsboendet
Sjölyckan i Henån. För att få kallas trygghetsboende så finns tydliga krav från
regeringen vad som förväntas av kommunen, bland annat säger kraven att man måste
man ha fyllt 70år för att få bo där, utöver boende ska det finnas utrymme för de
boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation, det ska bemannas med personal
vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma
måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. Fram tills nu har ingen personal bemannat
boendet för att kunna erbjuda det som tydligt står i kravet. De som bor på Sjölyckan
har fått information om att allt detta ska ingå i deras boende men har ännu inte fått
det som utlovats.
Min fråga är:
När kommer kommunen att erbjuda det som man lovat hyresgästerna?”
Ordföranden ber att få återkomma med fullständigt svar i augusti, 2012.
Catarina Mellberg (S) ställer en fråga till ordföranden i Miljö- och byggnadsnämnden.
” Det välkända fårhuset, som stod på Rörholmen tills för ca två veckor sedan är nu
placerat på ”Rompen” vid Tuvesvik.
Vad har du för strategi för att vi inte skall få ännu en långbänk här med detta huset?”
Ordföranden svarar att huset idag står på ofri grund och att ärendet kommer att följas
upp.
Veronica Almroth (FP) frågar ordföranden i utskottet för samhällsutveckling:
”När den gamla skolan i Henån revs så placerade kommunen schaktmassorna från
rivningen i Hogen.
Med anledning av att dessa massor fortfarande ligger kvar där undrar jag:
Kommer Hogen även fortsättningsvis att vara en plats där kommunen deponerar
byggavfall? Eller är tanken att de dumpade schaktmassorna från Henåns gamla skola,
som deponerats där, ska flyttas när nuvarande tillstånd löper ut? Och om massorna
ska flyttas finns det så fall en plan för sanering av området?”
Ordföranden för Samhällsutveckling svarar att schaktmassorna, som eventuellt
kommer att återanvändas, kommer att vara borta före årets slut. En kontroll om
eventuellt miljöfarligt innehåll kommer dessutom att göras.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2012-06-28

Veronica Almroth (FP) frågar ordföranden i utskottet för samhällsutveckling:
”Henåns nya skola har idag ett ventilationssystem som baseras på självdrag och där
fönster öppnas och stängs automatiskt. Eftersom uteluften tas in direkt i skolan utan
att först passera någon form av filter undrar jag:
Har man har mätt uteluften med avseende på eventuella föroreningar från det
närliggande värmeverket?”
Ordföranden svarar att ventilationssystemet innehåller filter och ber att få återkomma
med uttömmande svar om mätresultatet av uteluften.
__________
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KS/2012:210

Revisorerna informerar
Vice ordföranden i Revisionen informerade att man haft ett uppskattat heldagsmöte
med de olika verksamheterna. Nytt heldagsmöte är planerat i höst.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling

KF § 100

KS/2010:670

Investering för renovering av bl a murar vid Ålgårds kvarn
Kommunen startade under förra året en restaurering av Ålgårds kvarn och såg.
Projektet finansieras av kommunen och av byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen.
Byggnaderna klassas som särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader och får enligt
lag inte förvanskas. Särskilt kvarnbyggnaden hade akuta skador på bärande bjälkar
och stolpar, framförallt på grund av sprutande vatten från kollapsad turbin och
sönderrostat turbinrör. Förutom att åtgärda akuta skador är syftet med projektet att
skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Ålgård och omgivande landsbygd.
Platsen har en stor potential att utvecklas till ett besöksmål och hysa en rad olika
verksamheter såsom turism, hantverk, trädgård, kultur, naturskola samt - inte minst kvarn och såg.
Förra sommaren renoverades golvbjälklaget och bärande stolpar i kvarnbyggnaden. I
vintras revs mellanbyggnaden och fasader började återställas på kvarn och sågverk. I
februari/mars lyftes sönderrostade turbin- och turbinrör bort och rännan mellan
byggnaderna rensades på skrot och bråte. För att kunna göra arbetet stängdes
vattenflödet av. I samband med detta togs kontakt med lokala företag för att ordna
ett nytt utloppsrör och nödvändiga förstärkningar. Kommunen var tydlig med att
arbetet skulle utföras snarast för att inte skapa problem med för högt vattenstånd i
samband med vårbruket runt sjön. Arbetet försenades med närmare en månad, trots
upprepade påtryckningar, vilket tyvärr ledde till onormalt högt vattenstånd och
uppretade markägare.
När arbetet var klart och vattnet släpptes på för fullt visade det sig att vattenmassorna
snabbt underminerat murarna vid kvarn- och sågverksbyggnaderna. Vattnet som
släpptes på motsvarade ett något större flöde än det som sammantaget kommit ut ur
turbinerna tidigare. Uppenbarligen klarade inte de gamla murarna denna belastning.
För att kunna släppa på ett större flöde igen och säkra byggnaderna måste en kanal
mellan byggnaderna gjutas och murarna restaureras. Även vattenmagasinet och
eventuellt inloppskanalen ovanför samt stenmurarna runt om vattenmagasinet måste
förstärkas för att klara påfrestningarna i framtiden.
En viktig förutsättning för att Ålgård kan utvecklas till en resurs för bygden och
övriga ön är att få igång vattenkraften igen. Det går att få ut 200-250 000 kWh/år
vilket innebär hushållsel upp till ca 50 villor. Med ett elpris inklusive gröna elcertifikat
på ca 65 öre efter skatt innebär det en inkomst upp till ca 165 000 kronor per år från
anläggningen. Den restaurering av murar och anläggande av utloppskanal etc. som nu
krävs är en förutsättning och ett första steg för att senare installera en turbin för
tillvaratagande av vattenkraften. Innan en ny turbin kan installeras behöver också en
vattendom tas fram. En vattendom fastställer bl.a. hur mycket vatten som får eller
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måste tappas ut, inom vilka nivåer sjön skall ligga och under vilka tider nivåerna skall
gälla.
Frågan om framtagande av vattendom samt installation och förvaltning av vattenkraft
föreslås tas i ett senare beslut.
Det skall också förtydligas att ovanstående åtgärder för att säkra grundmurar och
anlägga utloppskanal bör ses om första steg i ett projekt för att återskapa
vattenkraften. Även om vattenkraften är en del i helheten i att bevara och utveckla
Ålgård bör byggnadsvårds- och vattenkraftsprojektet utgöra separata investeringar
och budgetar.
Syfte
Åstadkomma nödvändiga förstärknings- och anläggningsåtgärder för att kunna
återskapa vattenkraften samt bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader vid Ålgårds
kvarn- och såg.
Förslag till investering föreligger
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift: 1 350 tkr

737 Övriga fastigheter
Renovering av bl.a. murar vid Ålgårds kvarn

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 1 350 tkr att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
__________
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Bengt Johansson (C), Bengt Torstensson (S) samt Bo Andersson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Verksamheten för Lärande
Verksamheten för Omsorg
Verksamheten för Samhällsutveckling
KF § 101

KS/2012:1777

Prognos 2 för kommunens verksamheter
Som underlag finns förslag till prognos II daterad 2012-05-28
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till verksamheterna för lärande respektive omsorg att ta fram ett
beslutsunderlag avseende justering av medel mellan verksamheterna lärande och
omsorg avseende kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn (i enlighet med
lärandes förslag 2012-05-28), och
att bevilja att verksamheten för lärande får nyttja de riktade medlen för
datorsatsningen 1-1 med 1 500 tkr, till leasing av datorutrustning, och
att i enlighet med utskottet för lärandes förslag 2012-05-28 § 73 upphöra med
barnomsorgsformen pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) på grund av minskad
efterfrågan och förändrad personalbemanning (omplacering i verksamheten), och
att uppdra till verksamheten för samhällsutveckling att inom kost och lokalvård
fördela hittills uppkomna kostnader på respektive verksamhet (främst lärande och
omsorg) som köper tjänsterna för att få budget i balans varvid verksamheten
upprättar nödvändig åtgärdsplan och återkommer till kommunstyrelsens
arbetsutskott, samt
att verksamheten för samhällsutveckling återkommer med handlingsplan på hur
fjärrvärmesatsningen ska nå ett nollresultat.
Kommunfullmäktige beslutar
att med de av kommunstyrelsen vidtagna åtgärderna, godkänna prognos II.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till verksamheterna för lärande respektive omsorg att ta fram ett
beslutsunderlag avseende justering av medel mellan verksamheterna lärande och
omsorg avseende kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn (i enlighet med
lärandes förslag 2012-05-28), och
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att bevilja att verksamheten för lärande får nyttja de riktade medlen för
datorsatsningen 1-1 med 1 500 tkr, till leasing av datorutrustning, och
att i enlighet med utskottet för lärandes förslag 2012-05-28 § 73 upphöra med
barnomsorgsformen pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) på grund av minskad
efterfrågan och förändrad personalbemanning (omplacering i verksamheten), och
att uppdra till förvaltningen att inom ramen för inriktningsbudgeten fördela och
internt balansera kostnaderna för kost- och lokalvårdsverksamheten, samt
att verksamheten för samhällsutveckling återkommer med handlingsplan på hur
fjärrvärmesatsningen ska nå ett nollresultat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med de av kommunstyrelsen vidtagna åtgärderna, godkänna prognos II.
_________
Ingrid Cassel (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Hansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att inte godkänna prognos II.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs: Den som önskar bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som inte vill godkänna prognosen röstar nej.
Vid voteringen avläggs 23 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av separat voteringsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth (FP), reserverar sig
mot beslutet.
Kommunfullmäktiges socialdemokratiska grupp, genom Catharina Bråkenhielm (S),
reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KF § 102

KS/2011:871

Slutrapport från utredningsgruppen 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, 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”.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 19 att utse följande grupp:
Bengt Torstensson, Svanesund, S
Claes Nordevik, Svanesund, FP – sammankallande
Helen Ragnar-Ljungqvist, Ellös, FPO
Christian Romberg, Henån, M
Kristina Svensson, Ottestala, MP
Kommunstyrelsen valde 2011-03-16 § 71 in Lars-Åke Gustavsson i gruppen för att
ersätta Christian Romberg som avgått.
__________
Utredningsgruppen återredovisar i beslut av 2012-05-23 och skrivelse av 2012-05-24
sina slutsatser.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att med utgångspunkt från skrivelse
2012-05-24 lämna förslag på handlingsplan för att förstärka Orusts varumärke där
tradition, utveckling och kvalité lyfts fram i syfte att på sikt åstadkomma ett maritimt
upplevelsecentrum, samt
att översända rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
_________
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Hans Pernervik föreslår kommunstyrelsen besluta att entlediga arbetsgruppen och att
uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att med utgångspunkt från skrivelse 201205-24 lämna förslag på handlingsplan för att förstärka Orusts varumärke där tradition,
utveckling och kvalité lyfts fram i syfte att på sikt åstadkomma ett maritimt
upplevelsecentrum, samt att översända rapporten till kommunfullmäktige för
kännedom.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Pernerviks förslag.
_________
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
__________
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Exp:
Stenungsunds kommun
Lilla Edets kommun
Tjörns kommun
Ale kommun
Kungälvs kommun
KF § 103

KS/2012:1623

Bildande av bolaget SOLTAK AB
I skrivelse 2012-05-11 redogörs för bakgrunden till behovet och förslaget att bilda ett
gemensamt bolag SOLTAKskommunerna emellan (Stenungsunds, Orusts, Lilla
Edets, Tjörns, Ales och Kungälvs kommuner).
Bolaget bildas för att sköta olika stöd- och serviceuppgifter gemensamt för
kommunerna. Den enskilda kommunen ansluter sig sedan efter beslut härom till det
specifika samarbetet som erbjuds inom ett visst område där man har intresse att delta.
Bolaget ska heta SOLTAK AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun går in som delägare i aktiebolaget SOLTAK AB, och
att Orust kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde om 100 kronor/aktie;
medel till ändamålet ur likvida medel, och
att godkänna förslag till bolagsordning, daterad 2012-05-11, för SOLTAK AB, samt
att godkänna förslag till ägardirektiv för SOLTAK AB av samma datum.
_________
Ingrid Cassel yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2012-06-28

Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
KF § 104

KS/2009:460

Godkännande av köpeavtal Fiskberedning Paul Mattsson AB i Ellös
Fiskberedning Paul Mattson AB påkallar i skrivelse 2009-04-27 den optionsrätt
bolaget har att förvärva kaj i den del av fastigheten Morlanda-Slätthult 2:78 som
kommunen förvärvat av Mattssons för kajändamål. Undertecknat avtal om köp av
kajen har inkommit i april månad 2012.
Kapitalkostnaden för kajen är idag 372 137 kronor/år och restvärdet 4 773 463
kronor.
I Ellös verkar ett antal företagare som ser sin möjlighet att nyttja kajen gå om intet
vilket inverkar på deras möjlighet att driva sina företag. En protestlista är inlämnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-18 § 130 att ge
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet i uppdrag att utreda frågor kring ett
gammalt optionsavtal.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2011-03-23 § 20 att, i enlighet med Claes
Nordeviks förslag, fortsätta att arrendera ut kajen till Paul Mattsson AB i Ellös, samt
att uppdra till mark- och exploateringschefen att arbeta vidare med arrendefrågan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2011-05-18 § 71 att inte gå vidare med
arrendeavtalet utan arbeta vidare med optionsavtalet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2011-11-09 § 140 att godkänna förslag till
köpeavtal för del av Morlanda-Slätthult 1:29 med Fiskberedning Paul Mattsson AB i
Ellös.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 § 166 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
Kerstin Gadde yrkar att utskottet inte ska godkänna köpekontraktet med
Fiskberedning Paul Mattsson AB och att kommunen skall fortsätta arrendera ut kajen
till Fiskberedning Paul Mattsson AB enligt gällande avtal.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ej godkänna köpekontrakt med Fiskberedning Paul Mattsson AB avseende kajen
på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:78, samt
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att fortsätta arrendera ut kajen enligt gällande avtal.
_________
Bengt Johansson, Kerstin Gadde och Hans Pernervik yrkar bifall till utskottets
förslag.
Veronica Almroth förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Veronica Almroths förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
_________
Veronica Almroth (FP), Claes Nordevik (FP) och Roger Hansson (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet.
Bengt Johansson (C), Kerstin Gadde (S), Lotta Husberg (S), Bo Andersson (M) samt
Lars-Åke Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs: den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill godkänna köpekontraktet röstar nej.
Vid voteringen avges 33 ja-röster, 5 nej-röster samt 1 avstod. Hur var och en röstat
framgår av separat voteringsprotokoll.
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Kommunfullmäktige beslutar
att ej godkänna köpekontrakt med Fiskberedning Paul Mattsson AB avseende kajen
på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:78, samt
att fortsätta arrendera ut kajen enligt gällande avtal.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 105

KS/2012:535

Motion om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslår i motion 2012 03 08 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga barnfattigdomen samt utarbeta
ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den.
I verksamheten för omsorgs skrivelse 2012-05-03 beskrivs familjer med låg
inkomststandard, försörjningsstöd i Orust kommun samt eventuella åtgärder för att
bekämpa barnfattigdom.
_________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av att frågan hör hemma dels mer på det generella välfärdsplanet
och som bör hanteras på regeringsnivå dels också på en övergripande kommunal
nivå, uppdra åt kommunstyrelsen att begära in yttranden från kommunens övriga
verksamhetsområden
att uppdra åt kommunstyrelsen, utifrån inkomna remissvar, fortsätta arbetet med att
upprätta en övergripande plan för att bekämpa barnfattigdomen inom Orust
kommun
att enligt verksamhetens skrivelse 2012-05-03, utifrån verksamheten för omsorgs nivå,
anse motionen vara besvarad.
att paragrafen justeras omedelbart.
_________
Bertil Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Anders Fröjdö (S), Bertil Olsson (S), Lotta Husberg (S) och Johan Stein (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 106

KS/2012:1464

Kvartal 1 2012 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej har
verkställts enligt SoL och LSS och har rapporterats till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f
§ SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal
(lagändring 2008), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet,
beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i
verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering första kvartalet 2012 - SoL och LSS
Verksamhetsområde
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg
Handikappomsorgen

Antal gynnande beslut
som inte är verkställda
inom 3 månader
0
9
3

Beslutet är
nu verkställt

6

Kvartalsrapporten har, enligt verksamhetens skrivelse 13 april 2012, skickats till
Socialstyrelsen och kommunens revisor 13 april.
_________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för första kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 1 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. 6 f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för första kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 1 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. 6 f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens utskott
OKFS
KF § 107

KS/2010:1113

Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning - kommunstyrelsens utskotts
befogenheter
Kommunfullmäktiges gällande arbetsordning beslutades 2010-12-16 § 151, som en
beskrivning av vilka befogenheter kommunstyrelsens utskott har – ett förslag till
tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning har tagits fram. En ny § 43 i
arbetsordningen ger utskotten befogenheter som formellt inte varit klarlagda tidigare.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i arbetsordningen göra tillägg lydande:
Utskottens övriga befogenheter
§ 43
Utskotten får inom sina ansvarsområden fatta beslut att initiera ärenden med
information till kommunstyrelsen, fördela uppdrag till den verksamhet man ansvarar
för och i övrigt fatta beslut i enskilda framställningar, där inte nya medel tas i anspråk
eller beslutet är av principiell eller av prejudicerande karaktär.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________
Veronica Almroth yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med borttag av
ovanstående fras - och i övrigt fatta beslut i enskilda framställningar.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
Nyvald
Personalenheten
Troman
Valpärm
KF § 108

KS/2012:1700

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2012-2014 - Annelie
Petersson (S)
I skrivelse daterad 2012-05-21 begär Annelie Petersson entledigande från uppdraget
som ersättare i Kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ersättare i kommunstyrelsen:
__________

Catarina Mellberg

Orust kommun
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Troman
Valpärm
KF § 109

KS/2012:1479

Fyllnadsval av ledamot i Beredningen för Samhällsutveckling för tiden 2012-2014
I skrivelse daterad 2012-02-07 avsäger sig Henrik Svedberg (S) uppdraget som
ledamot i Beredningen för Samhällsutveckling.
________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
__________
Ny ledamot:
__________

Inger Heimburger

Orust kommun

Kommunfullmäktige

KF § 110

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25

2012-06-28

KS/2010:933

Anmälan av inkomna skrivelser
Mayors for Peace News Flash, May 2012 – Dnr 2010:933, handl 2012:5356
Mayors for Peace Flash, June 2012 Dnr 2010:933, handl 2012:6067
Motion om att digitalisera handlingar till utskott och nämnder – Kerstin Gadde (S)
Dnr 2012-1914
Motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks – Veronica Almroth
(FP), Dnr 2012:1912
Motion angående sophantering i Orust kommun – Bengt Olsson (OP), Dnr 20121927
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

