Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2012-02-24

Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum 1 2012-02-24 15:00-15:35

Beslutande

Bengt Torstensson
Lotta Huseberg
Hans Stevander
Veronica Almroth
Ulf Sjölinder
Hans Pernervik
Els-Marie Ragnar
Ingrid Cassel
Lars-Åke Gustavsson
Anders Hygrell
Bengt Johansson
Johan Stein
Sven Olsson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Bengt Torstensson

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån onsdag 29 februari 2012
kl.16:00

Sekreterare

……………………………………..
Börje Olsson

Ordförande

……………………………………..
Ingrid Cassel

Justerare

……………………………………..
Bengt Torstensson

Paragraf 57 - 65

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-02-24

Datum för anslags
uppsättande

2012-03-01

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Margita Martinsson

2012-03-23

1

Orust kommun

Kommunstyrelsen

Övriga deltagare
Susanne Gustavsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
__________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-02-24

2

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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2012-02-24

Exp:
Troman
Valpärm
KS adm
Personalenheten
Entledigade
Utsedda
KS/2012:218
§ 57
Fyllnadsval av 2 ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 20122014, samt val av ordförande och vice ordförande 2012-2014
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha fyra utskott. Ett
arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling. Arbetsutskottet ska ha fem ledamöter och lika många ersättare.
Verksamhetsutskotten ska ha tre ledamöter vardera och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen utser också ordförande och vice
ordförande i utskotten.
Roger Hansson och Gunilla Josefsson har begärt entledigande från sina uppdrag som
ledamöter.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse
Ledamöter

Kristina Svensson
Bengt Torstensson

Ordförande

Ingrid Cassel

Som vice ordförande föreslås Bengt Johansson och Bengt Torstensson.
Kommunstyrelsen beslutar
Vice ordförande
__________

Bengt Johansson

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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2012-02-24

Exp:
Verksamheten för lärande
Troman
Valpärm
Personalenheten
Entledigade
Utsedda
KS/2012:219
§ 58
Fyllnadsval av 1 ledamot och 1 ersättare i kommunstyrelsens utskott för
lärande för tiden 2012-2014
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha fyra utskott. Ett
arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling. Arbetsutskottet ska ha fem ledamöter och lika många ersättare.
Verksamhetsutskotten ska ha tre ledamöter vardera och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen utser också ordförande och vice
ordförande i utskotten.
Följande har begärt entledigande från sina uppdrag i utskottet.
Lotta Husberg som ledamot och Agneta Melin som ersättare.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse
Ledamot

Kristina Svensson

Ersättare

Alexander Hutter (ersättare för Veronica Almroth)

Noteras att Michael Relfsson därmed blir ersättare för Lars-Åke Gustavsson.
Frågan om ersättare för Kristina Svensson bordlägges till nästa sammanträde.
__________

Orust kommun
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2012-02-24

Exp:
Verksamheten för omsorg
Troman
Valpärm
Personalenheten
Entledigade
Utsedda
KS/2012:220
§ 59
Fyllnadsval av 2 ledamöter och 2 ersättare i kommunstyrelsens utskott för
omsorg för tiden 2012-2014, samt val av ordförande och vice ordförande 20122014
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha fyra utskott. Ett
arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling. Arbetsutskottet ska ha fem ledamöter och lika många ersättare.
Verksamhetsutskotten ska ha tre ledamöter vardera och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen utser också ordförande och vice
ordförande i utskotten.
Följande har begärt entledigande från sina uppdrag i utskottet.
Gunilla Josefsson och Hans Pernervik som ledamöter och Henrik Svedberg som
ersättare.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse
Ledamöter

Lotta Husberg
Lisbeth Arff

Ersättare

Hans Pernervik
Anders Tenghede

Ordförande
Vice ordförande

Lotta Husberg
Johan Stein

__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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2012-02-24

Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Troman
Valpärm
Personalenheten
Entledigade
Utsedda
KS/2012:221
§ 60
Fyllnadsval av 1 ledamot och 2 ersättare i kommunstyrelsens utskott för
samhällsutveckling för tiden 2012-2014
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha fyra utskott. Ett
arbetsutskott och tre verksamhetsutskott för lärande, omsorg respektive
samhällsutveckling. Arbetsutskottet ska ha fem ledamöter och lika många ersättare.
Verksamhetsutskotten ska ha tre ledamöter vardera och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen utser också ordförande och vice
ordförande i utskotten.
Följande har begärt entledigande från sina uppdrag i utskottet.
Kerstin Gadde som ledamot och Anders Fröjdö som ersättare.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse
Ledamot

Bo Andersson

Ersättare

Kerstin Gadde (ersättare för Claes Nordevik)
Leif Apelgren (ersättare för Bo Andersson)

Noteras att Els-Marie Ragnar därmed är ersättare för Bengt Johansson.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-02-24

Exp:
Göteborgsregionens DKR
Troman
Valpärm
Personalenheten
Utsedda
KS/2012:292
§ 61
Val av två representanter i Göteborgsregionens delregionala kollektivtrafikråd
(DKR) för tiden 2012-2014
De tidigare valda har begärt entledigande från sina respektive uppdrag.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
som representanter.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-02-24

Exp:
Fyrbodal
Valpärm
Personalenheten
Nominerad
KS/2012:293
§ 62
Nominering till Fyrbodals beredning för hälsa
Den tidigare valde har begärt entledigande från sitt uppdrag.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att nominera Johan Stein.
__________

Orust kommun
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Kommunstyrelsen

9

2012-02-24

Exp:
West Sweden
Troman
Valpärm
Personalenheten
Utsedda
KS/2012:296
§ 63
Val av föreningsstämmoombud samt ersättare i West Sweden för tiden 20122014
De tidigare valda ledamöterna samt ersättare Bo Andersson har begärt entledigande
från sina respektive uppdrag.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse
Ombud

Ingrid Cassel
Bengt Torstensson

Ersättare

Bo Andersson
Veronica Almroth

__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

Kommunstyrelsen

2012-02-24

Exp:
Bohuskustens Vattenvårdsförbund
Troman
Valpärm
Personalenheten
Utsedda
KS/2012:295
§ 64
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbunds styrelse
för tiden 2012-2014
De tidigare valda har begärt entledigande från sina respektive uppdrag.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse
Ledamot

Bo Andersson

Ersättare

Ulla Buhr

__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

Kommunstyrelsen

2012-02-24

Exp:
Bohuskustens Vattenvårdsförbund
Troman
Valpärm
Personalenheten
Utsedda
KS/2012:298
§ 65
Val av stämmoombud samt ersättare för Bohuskustens Vattenvårdsförbund
för tiden 2012-2014
De tidigare valda har begärt entledigande från sina respektive uppdrag.
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelserna, samt
att utse
Ledamot

Bo Andersson

Ersättare

Ulla Buhr

__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2012-02-24

Exp:
Fyrbodal
Valpärm
Personalenheten
Nominerad
KS/2012:294
§ 66
Nominering till Fyrbodals infrastrukturberedning
Roger Hansson har begärt entledigande från sitt uppdrag i beredningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja avsägelsen, samt
att nominera Ingrid Cassel till Fyrbodals infrastrukturberedning.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2012-02-24

KS/2012:311
§ 67
Informationspunkter
•

Ordföranden informerar om planerna på inrättande av en ekonomikommitté
– som bland annat kommer att ha i uppdrag att se över kommunens
ekonomistyrningsdokument.

•

Ordföranden informerar om en kommande översyn av kommunstyrelsens
utskott med hänsyn till dessas ekonomiska ansvar och storleken på de
verksamheter de ansvarar för.

__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

