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Exp:
Ordf utskottet för samhällsutveckling

KF § 23

Dnr 2011:310

Allmänhetens frågestund
Följande frågor ställdes:
•
•
•
•

Var skall jag förtöja båten 15/9 till 1/5?
Var skall jag förtöja båten 1/5 till 15/9?
Hur kommer det sig att alla bryggnockar har blivit gästhamnsplatser i
Hälleviksstrand?
Var står det att man inte kan nyttja gästhamnsplatser, när man uträttar
ärenden?

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna frågorna till ordförande i utskottet för
samhällsutveckling för besvarande.
__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-03-31

Dnr 2011:510

Presentation av studien, kvalitativ uppföljning multisjuka äldre
Verksamhetschefen för Vård och Omsorg presenterade studien
”Kvalitativ uppföljning multisjuka äldre
En helt unik studie om äldres vårdsituation har genomförts. Studien baseras på
faktiska personer och omfattar bl a omsorgskvaliteten, omfattningen av
läkemedelsanvändning och den ekonomiska aspekten. Många organisationer har
deltagit t ex kommunens vård och omsorg, primärvården, akutmottagningar,
slutenvården och specialistöppenvården.
Studien omfattar 254 personer, i ordinärt boende, mellan 75-96 år, varav 9 personer
från Orust, och syftar till att hitta systemlösningar som ger de äldre bra vård- och
omsorgskvalitet samt ökar den samhällsekonomiska nyttan av de resurser, som finns
samlade i vård- och omsorgssystemet.
__________
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Exp:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Kommunchef
Verksamhetschefer
KF § 25

KS/2010:1099

Antagande av slutlig fördelning av budget 2011
När budget för 2011 och plan för 2012 och 2013 fastställdes av Kommunfullmäktige
2010-12-16, återstod ytterligare justeringar av den nya förvaltningsorganisationen.
För att tydliggöra Kommunstyrelsens mandat som enda verksamhetsdrivande
nämnd beslutade Kommunfullmäktige 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.
__________
Arbetsutskottets beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inför kommunstyrelsen analysera
möjligheten att omfördela 6,3 mkr för att åstadkomma en överföring av
motsvarande medel till verksamheterna för omsorg resp. lärande.
__________
Föreligger en analys från kommunstyrelseförvaltningen upprättad 2011-03-14.
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa budgetfördelning för
2011 enligt alternativ 1 i den 2011-03-14 redovisade uppställningen, innebärande att
redovisad brist på 6,3 mkr fördelas ut på de olika verksamheterna utifrån deras
nettokostnadsandel.
Roger Hansson förslår kommunfullmäktige beslutat att fastställa budgetfördelning
för 2011 enligt alternativ 3 i den 2011-03-14 redovisade uppställningen, innebärande
motsvarande minskning av resultatet 2011.
Kommunstyrelsen bifaller Roger Hanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Roger Hanssons förslag.
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Den moderata kommunstyrelsegruppen genom Anders Hygrell reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ingrid Cassels förslag.
__________
Roger Hansson och Veronica Almroth yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa budgetfördelning för
2011 enligt alternativ 1 i den 2011-03-14 redovisade uppställningen, innebärande att
redovisad brist på 6,3 mkr fördelas ut på de olika verksamheterna utifrån deras
nettokostnadsandel. Bengt Johansson ställer sig bakom förslaget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
Ja-röst för Roger Hanssons förslag
Nej-röst för Ingrid Cassels förslag
Vid omröstningen avlämnas 21 ja-röster och 19 nej-röster. Omröstningen framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Följande reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingrid Cassels förslag:
Kommunfullmäktiges moderatgrupp genom Ingrid Cassel
Kommunfullmäktiges centerpartigrupp genom Bengt Johansson
Kommunfullmäktiges miljöpartigrupp genom Sven Olsson, skriftlig reservation,
(handlingsnr 2011:2453)
Leif Apelgren (KD)
Bengt Olsson (OP)
__________
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Exp:
Verksamheten för lärande
Beredningen för ekonomi och intern planering
Ekonomienheten
KF § 26

KS/2011:327

Upphandling och planering av skolskjuts
Orust kommun har sett över olika möjligheter att anordna skolskjuts med buss för
grundskole- och gymnasieelever inför upphandling med trafikstart i augusti 2012.
Kommunens innevarande skolbussavtal löper ut 2012-06-30.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-22 § 123 att göra förfrågan till
Västtrafik om att upphandla och trafikplanera skolskjuts som linjetrafik, d.v.s. så
kallade skollinjer.
Västtrafik har därefter i dialog med Västra Götalandsregionen tagit ställning till
Orust kommuns förfrågan och accepterar att ta över ansvaret för upphandling och
trafikplanering av skolskjutstrafiken. En översyn av skolskjutsnätet i samband med
upphandlingen för att se om det finns möjlighet att samordnas kollektivtrafiken med
den ordinarie linjetrafiken i syfte att erhålla ett effektivare trafikupplägg
rekommenderas av Västtrafik.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-12-20 § 147 att uppdra till Västtrafik
att upphandla ,trafikplanera och utföra skolskjutstrafiken i Orust kommun.
Merkostnaden för en upphandling av linjetrafik i förhållande till motsvarande
upphandling av skolskjutstrafik bedöms vara c:a 3-4 mkr.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att - under förutsättning av kommunfullmäktiges medelsanvisning – godkänna
uppdraget till Västtrafik att upphandla, trafikplanera och utföra skolskjutstrafiken
med direktiv till utskottet för lärande att i sammanhanget även göra en översyn av
skolstartstider.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till beredningen för ekonomi och intern planering att inarbeta kostnaden i
2012 års budget.
__________
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Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till beredningen för ekonomi och intern planering att inarbeta kostnaden,
ca 3-4 miljoner kronor, i 2012 års budget.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
OKFS
KF § 27

KS/2011:227

Ändring av konstruktionen av taxan för gästhamnsplatser 2011
Kommunerna längs hela bohuskusten har justerat differentieringen i sina taxor,
avseende längdmeter, för sina gästhamnar.
För att få en bättre anpassning till de andra kommunernas taxor och en rättvisare
avgift för båtgästerna kan en justering av differentieringen, avseende längdmeter på
båtarna, göras.
__________
Kerstin Gadde med instämmande av Claes Nordevik föreslår kommunfullmäktige
besluta
att i Orust kommun ska differentierad taxa för gästhamnplatserna gälla,
att i Mollösunds, Käringöns och Gullholmens gästhamnar, under V18-37, är
avgifterna för båtar < 10m – 180 kr/dygn, för båtar 10-13 m – 250 kr/dygn och för
båtar > 13 m – 410 kr/ dygn och vid övriga tider – reduktion med 40 kr/dygn, och
att i Hälleviksstrands, Ellös och Henåns gästhamnar, under V18-37, är avgifterna för
båtar < 10 m – 160 kr/dygn, för båtar 10-13 m – 230 kr/dygn och för båtar > 13 m
– 390 kr/ dygn och vid övriga tider – reduktion med 20 kr/dygn, samt
att i Edshultshall och Stocken gästhamnar, under V18-37, är avgifterna för båtar <
10 m – 140 kr/dygn, för båtar 10-13 m – 210 kr/dygn och för båtar > 13 m – 370
kr/ dygn och vid övriga tider – ingen reduktion.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Kerstin Gaddes förslag.
__________
Hans Pernervik och Claes Nordevik yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Claes Nordevik yrkar bifall till utskottets förslag.
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
OKFS
KF § 28

KS/2011:304

Antagande av taxa för prövning enligt plan- och bygglagen
Med anledning av att den nya plan- och bygglagen träder i kraft 2 maj 2011 och dess
upphov till nya uppgifter bland annat inom ramen för bygglovsprövning beslutade
miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 § 35
att föreslå kommunfullmäktige besluta med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen
att anta bilagda taxa, daterad januari 2011, för prövning enligt nya plan- och
bygglagen (SFS 2011:900), och
att

•
•
•

bestämma justeringsfaktor N = 1,0
kostnadstäckningsgraden (debiterbar tid) skall vara 80% och övrig tid
skattefinansierad
timavgiften skall vara 800 kr, samt

att taxan införs i OKFS och skall gälla från 2011-05-02 då plan- och bygglagen träder
i kraft.
__________
Nuvarande taxekonstruktion för bygglovsprövning antogs av kommunfullmäktige §
81 1995.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunfullmäktige besluta
att med upphävande av tidigare beslut om taxa bygglovsprövning med mera – anta
föreliggande förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från
2011-05-02, samt
att därvid föreskriva:
• ”justeringsfaktor N = 1,0
• kostnadstäckningsgraden (debiterbar tid) ska vara 80% och övrig tid
skattefinansierad
• timavgiften ska vara 800 kr och indexreglerad enligt kpi (totalindex) med
möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att höja taxan med en
procentsats motsvarande de tolv senaste månadernas förändring räknat på
basmånaden juni månad 2011 och från varje juni månad året före avgiftsåret,
avrundat till närmast hela tiotal kronor.”
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt Els-Marie Ragnars förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling

KF § 29

KS/2010:736

Godkännande av köpekontrakt för del av Hällevik 2:208
Lundberg och Hellström äger ett fritidshus på ofri grund i Hälleviksstrand. Marken
ägs av Orust kommun och Lundberg och Hellström arrenderar området.
En ny detaljplan för området har upprättats och syftet med den är att möjliggöra
fastighetsbildning för befintligt hus som i gällande plan är beläget på allmän plats
mark. Detaljplanen är klar och har antagits av Miljö- och byggnadsnämnden 201009-09.
En värdering har gjorts för markområdet sommaren 2009 och värdet uppgår till
900 000 kr som är den överenskomna köpeskillingen.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt för del av Hällevik 2:208 daterat 2010-12-01.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt för del av Hällevik 2:208
daterat 2010-12-01.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
OKFS
KF § 30

KS/2011:228

Antagande av avgiftsnivåer för bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxan
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 158 bl.a. att med verkan från 2011-0101 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.
För att nya taxekonstruktionen ska bli komplett behöver avgiftsnivåerna fastställas
för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.
Föreligger förslag till avgiftsnivåer enligt dokument upprättade av WSP 2011-02-16.
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till avgiftsnivåer för bruknings- och anläggningsavgifter
för fastigheter inom och utanför verksamhetsområdet samt för avtalskunder.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till avgiftsnivåer för bruknings- och anläggningsavgifter
för fastigheter inom och utanför verksamhetsområdet samt för avtalskunder.
__________
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Exp:
Verksamheten för omsorg

KF § 31

KS/2011:260

Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap.
6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g § LSS
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). En rapporteringsskyldighet
infördes i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Kommunstyrelsen skall, enligt Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:35,
till Socialstyrelsen och kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen en gång per kvartal, som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet samt beslut som har verkställt.
Rapportering skall även ske om avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Till fullmäktige ska kommunstyrelsen lämna en statistikrapport med avidentifierade
uppgifter.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum och även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Enligt verksamhetens skrivelse 9 februari 2011, visar rapporten för kvartal 4 2010 på
att det inte har funnits några gynnande beslut som ej har verkställts under kvartalet.
Kvartalsrapporten har expedierats till Socialstyrelsen och kommunens revisorer 14
januari 2011.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att konstatera att alla gynnande beslut enligt SoL och LSS har verkställts under fjärde
kvartalet 2010 i Verksamheten för omsorg, samt
att lägga informationen till handlingarna.
______________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att konstatera att alla gynnande beslut enligt SoL och LSS har verkställts under fjärde
kvartalet 2010 i Verksamheten för omsorg, samt
att lägga informationen till handlingarna.
_________
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Exp:
Beredningen för ekonomi och intern planering
Ekonomichef
KF § 32

KS/2010:1001

Motion om förhöjd bemanningsgrad i de kommunala verksamheterna
Roger Hansson, socialdemokraterna föreslår i motion inlämnad 2010-09-29
kommunfullmäktige besluta att Orust kommun i förebyggande, personalvårdande
och inte minst servicehöjande syfte frångår nuvarande princip om lägsta
bemanningsgrad och istället anställer mer personal.
Över motionen finns yttrande från sociala omsorgsnämnden 2010-11-10 § 140 och
barn- och utbildningsnämnden 2010-11-15 § 134 samt ett yttrande från stabschefen
2011-02-22. Nämnderna påtalar generellt att åtgärden skulle innebära en
kvalitetshöjning. Inom barnomsorg och utbildning är personaltätheten en pågående
diskussionsfråga då Orust jämfört med landet i övrigt har låg personaltäthet.
Kostnader för verksamheten höjs.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med en positiv inställning till frågan, uppdra till beredningen för ekonomi och
intern planering att beakta förslaget i arbetet med inriktningsbudget för 2012, och
därmed anse motionen besvarad.
__________
Gunilla Josefsson och Hans Pernervik med flera yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med en positiv inställning till frågan, uppdra till beredningen för ekonomi och
intern planering att beakta förslaget i arbetet med inriktningsbudget för 2012, och
därmed anse motionen besvarad.
__________
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Exp:
Stiftelsen Orustbostäder
Finanschef
KF § 33

KS/2011:287

Borgen för Stiftelsen Orustbostäder
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-11 § 116 att bevilja stiftelsen borgen såsom
för egen skuld inom en ram av 408,2 MSEK, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Stiftelsens styrelse beslutade 2010-06-29 § 138 att ansöka om kommunens borgen
avseende lån på 4 MSEK för nybyggnad av 4 lägenheter på området vid Kvarnen i
Mollösund (Mollösund 5:423). Ansökan inkom 2011-02-17.
Byggkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 4,7 MSEK, varav överskjutande
kostnadsdel om 0,7 MSEK finansieras av stiftelsens likvida medel.
__________
Claes Nordevik deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
såsom för egen skuld ingå borgen om 4 MSEK, jämte därpå löpande
att
ränta och kostnader, för Stiftelsen Orustbostäders låneförpliktelser avseende
nybyggnad av 4 lägenheter på fastigheten Mollösund 5:243, och
att
ramen för kommunens borgensåtagande gentemot stiftelsen därmed
höjs från 408,2 MSEK till 412,2 MSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
__________
Claes Nordevik deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Jörgen Nielsen, Sven Olsson, Claes Nordevik och Elsie-Marie Östling anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Roger Hansson föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan:
att såsom för egen skuld ingå borgen om 4 MSEK, jämte därpå löpande ränta och
kostnader, för Stiftelsen Orustbostäders låneförpliktelser avseende nybyggnad av 4
lägenheter på fastigheten Mollösund 5:243, och
att ramen för kommunens borgensåtagande gentemot stiftelsen därmed höjs från
408,2 MSEK till 412,2 MSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt
eventuell borgensavgift.
__________
Kommunfullmäktige bifaller Roger Hanssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunchef
Kollektivtrafikhandläggare
Ekonomichef
Finanschef
Kommunstyrelsens ordf
Regionala Ägarrådet
KF § 34

KS/2011:253

Godkännande av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken och
samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling
I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut
om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i
Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en
sådan förändring. Det Regionala ägarrådet har tagit fram förslag till avtal mellan
regionen och kommunerna, principer för tillköp samt samverkansformer. Vi har
också tillsammans med Västkom tagit fram ett underlag för beräkning av
konsekvenserna av en skatteväxling. I detta arbete har tjänstemän från region,
kommuner, Västkom och Västtrafik medverkat.
Regionala ägarrådet översänder i skrivelse 2011-02-14 underlag för beslut gällande
ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland med tillhörande skatteväxling och
samverkansformer.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29 § 40 bland annat att Västra
Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara länstrafikansvarig och
trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland
enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, och att en
skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta, samt att villkoren för
ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och Västra
Götalandsregionen.
__________
Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att ställa frågan om båttrafikens ställning i avtalet och
hur den ingår i den regionala trafiken.
Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands
län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med
43 öre genomförs för att möjliggöra detta, och
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten
”Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland”, och
att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen
med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för Orust kommun
uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens
aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente uppdra till kommunstyrelsens
ordförande Roger Hansson att underteckna rubricerat avtal och avtal om överlåtelse
av kommunens aktier i Västtrafik AB.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med tillägget i avtalets punkt 8.5
att fördjupade samråd med regionen och kommunerna ska ske vad gäller kommuner
med färjetrafik.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att – med tillägg av krav på fördjupade samråd med regionen och kommunerna vad
gäller kommuner med färjetrafik (p 8.5) - godkänna avtal om ansvar för den
regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd
att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional
kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs för att
möjliggöra detta, och
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten
”Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland”, och
att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen
med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för Orust kommun
uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens
aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente uppdra till kommunstyrelsens
ordförande Roger Hansson att underteckna rubricerat avtal och avtal om överlåtelse
av kommunens aktier i Västtrafik AB.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Hansson yrkar bifall till det arbetsutskottets förslag att godkänna avtal om
ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag
med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara
regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs
för att möjliggöra detta, och
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten
”Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland”, och
att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen
med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för Orust kommun
uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens
aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente uppdra till kommunstyrelsens
ordförande Roger Hansson att underteckna rubricerat avtal och avtal om överlåtelse
av kommunens aktier i Västtrafik AB.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller
Roger Hanssons förslag.
Kommunfullmäktiges centerpartigrupp genom Bengt Johansson reserverar sig mot
beslutet till förmån för kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Länsstyrelsen
Personalenheten
Avgående
KF § 35

KS/2011:348

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ledamot i
kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014 - Magnus Bylin (S)
I skrivelse daterad 2011-03-16 avsäger sig Magnus Bylin (S) sitt politiska uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

KF § 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2011-03-31

KS/2011:421

Fyllnadsval av ledamot i Beredningen för ekonomi och intern planering Magnus Bylin (S)
I skrivelse daterad 2011-03-16 avsäger sig Magnus Bylin (S) sitt politiska uppdrag
som ledamot i Beredningen för ekonomi och intern planering.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta upp valet till nästa sammanträde 2011-04-28.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Länsstyrelsen
Personalenheten
Avgående
KF § 37

KS/2010:1037

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ledamot i
kommunfullmäktige för tiden fram till och med 31 oktober 2014 - Magnus
Arvidsson (SD)
I skrivelse daterad 2011-03-15 anhåller Magnus Arvidsson om befrielse från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och överlämnar den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Länsstyrelsen
Personalenheten
Avgående
KF § 38

KS/2011:343

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ersättare i
kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014 - Christina Werner (KD)
I skrivelse daterad 2011-03-02 avsäger sig Christina Werner (KD) sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
_________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och överlämnar den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Personalenheten
Avgående
Nyvald
Valpärm
Kommunstyrelsen

KF § 39

KS/2011:393

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen - Gunilla Svensson (KD)
I skrivelse daterad 2011-03-12 önskar Gunilla Svensson (KD) lämna sin plats som
ersättare i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
Ersättare:

__________

Leif Apelgren
Krossekärr 707
473 94 Henån

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 40
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om utbyggnad av VA-nätet på västra Orust – Ingrid Cassel (M) och Bo
Andersson (M) Dnr 2011:332
Ny ersättare i kommunfullmäktige – protokoll från Länsstyrelsen Dnr 2011:71
Ny ledamot i kommunfullmäktige – protokoll från Länsstyrelsen Dnr 2010:1037
Motion om tydligare kommunala protokoll – Moderata fullmäktigegruppen och Leif
Apelgren (KD) Dnr 2011:499
Motion om förbättrad kollektivtrafik till Gullholmen/Hermanö – Birthe Hellman
(C) Dnr 2011:500
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

