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Övriga deltagare
Anders Ekström, Tfkommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Ingrid Cassel, ej tjg ers
Bo Andersson, ej tjg ers
Roland Kindslätt, teknisk chef 8:15-10:05 § 83
Marie-Louise Bergener, assistent 11:00-11:45 § 93
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Exp: 1005/3
Tekniska enheten

KS/2010:487

§ 75
Antagande av entreprenör för byggande för fårjeterminal på Tuvesvik
Kommunstyrelseförvaltningen har haft objektet ute på anbudsförfrågan.
Upphandlingen har genomförts med öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) lagen
om offentlig upphandling (LOU) kap 3 och 4.
Vid anbudstidens utgång har 9 anbud inkommit: Markbygg AB, NCC Construction
Sverige AB, Peab Sverige AB, Skanska, Veidekke Entreprenad AB, Oden
Anläggningsentreprenad AB, Svensk Sjöentreprenad AB, Frog Construction &
Diving AB och AF gruppen Norge.
Samtliga anbudsgivare hade klarat kvalificeringskraven därefter har utvärdering av
anbuden gjort enligt 4 st utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget.
Där den anbudsgivare som får högst totalpoäng skall tilldelas entreprenaden.
Utvärderingskriterier:
A, anbudspris lägsta totalpris 80 poäng
B, a-priser enligt anbudsforrnulär lägsta summerade pris ger 5 poäng
C, entreprenörs arvode i procent lägst procent ger 5 poäng
D, avvikelse värdering, utvärdering har utförts på 5 förutbestämda poster i
mängdförteckning på markarbeten där högsta möjliga poäng var 10 poäng

ej

Efter sammanräkning av tilldelade poäng konstateras att Oden
Anläggningsentreprenad AB, enligt anbud på rad 6 i anbudsprövningsunderlaget,
erhållit högst totalpoäng och är då således det ekonomiskt mest fördelaktigaste
anbudet för Orust kommun.

C)

Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta llt! avbryta projektet farjeterminal
på Tuvesvik i dess nuvarande omfattning.
Lars-Ake Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta llt! avslå förslaget om
avbrytande av projektet.
Ordföranden förklarar Lars-Ake Gustavssons förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställes: "Den som bifaller Lars-Ake
Gustavssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons förslag.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Lars-Ake Gustavssons förslag.
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Mot beslutet anför den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Roger
Hansson, reservation enligt skriftlig bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar därefter
att anta Oden Anläggningsentteprenad AB som entteprenör för anläggande av
utökad farjeterminal Tuvesvik, och
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att beställa arbetet, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

I
I

C)

i

.,

Reservation mot Ks beslut § 75 - 20100512

Vi reserverar oss till förmån för vårt Socialdemokratiska förslags första att-sats, -att inte anta
entreprenör--------Vårt förslags andra att-sats hade blivit en följd av den första om denna antagits vilket då inneburit
att omfattningen av projektet skulle blivit av mindre omfattning och med en annan inriktning.
Vi grundar vårt förslag på det faktum att under de år som gått sedan beslutet om flytt av
fåJjetrafIken från Hällevikstrand till Tuvesvik så har kommunen iklätt sig stora
investeringskostnader som inte var kända när projektet startade:
-rivning och återuppbyggnad av F-9 skola i Henån
-möjlig förskottering av upprustning av Väg 160 Varekil- Säckebäck, samt
-framtida nödvändiga kostnader för upprustning, anpassning och nybyggnation av kommunens
verksamhetslokaler för skola och omsorg.
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gruppledare Socialdemokraterna
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Exp: 100CJI3
Tekniska enheten

KS/2009:812

§ 76
Omfattning och principutformning samt preliminärt medfinansieringsunderlag
och medfinansieringsbelopp avseende medfinansiering för objekt Nytt färjeläge
i Tuvesvik Etapp 2, Omst kommun
Sjöfartsverket har 2008-10-31 beslutat att för Etapp nr 1 godkänna att objektet är
bidragsberättigat och erhåller statsbidrag med 14300000 kr. Bidragsgrundande
kostnad på 26 000 000 kr.
Sjöfartsverket har 2010-03-29 beslutat att för Etapp nr. 2 godkänna medfinansiering
med 19 500 000 kr. Bidragsgrundande underlag 39 000 000 kr.
Nytt farjeläge i Tuvesvik har totalt beviljats bidrag med 33 800 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga besluten till handlingarna.
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Exp: I000H~v!
Tekniska enheten
KS!2010:476

§ 77
Anmälan om förväntad ökad kostnad för underhåll på Ängsviken
Ängsvikens älclreboende är akut behov av nytt tak. I dag är delar av ett
gemensarnhetsutrymme avstängt p.g.a. inläckage av vatten.
Kostnaden beräknas till ca 4.600.000 kr.
Underhållet är akut, större delen måste utföras under 2010.
Till större delen sakuas medel i budgeten för dessa exceptionella åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande till åtgärden lägga anmälan till handlingarna.
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KS/2010:257

§7S
Medel till förprojektering för ombyggnad av Tvet LM-skola samt Ellös
Högstadium
Förslag föreligger till ny investering (se bif. blankett):
Verksamhet:
Projekt:

499 Fastigheter för Pedagogiska verksamheter
Ombyggnad av Tvet LM-skola samt Ellös Högstadium för
mottagande av elever F-S (förprojektering/kostnadskalkyl)
Beräknad utgift: 500 tkr
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-24 § 57 llt! återremittera ärendet för samråd med
bam- och utbildningsnämndens presidium om skolsituationen på Omst.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

I
att bevilja den föreslagna investeringen, och till ändamålet anvisa 500 tkr att utgå ur
likvida medeL
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KS/2010:416

§ 79
Investering för ombyggnad och utbyte av ventilationssystem, Henån 1:129 (fd
Olle Rutgersson)
Förslag föreligger till ny investering (se bifogad blankett):
Verksamhet:
Projekt:

737 Övriga fastigheter/lokaler
Ombyggnad och utbyte av ventilationssystem, Henån 1:129 (f.d.
Olle Rutgersson)
Beräknad utgift: 3.200 tkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet anvisas genom ökad
långfristig upplåning.
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Exp: Ioas I
Tekniska enheten
SKD/10\'Y\ i en Vi e-le",
KS/2010:356

§ 80
Mindre investering 2010, Reinvesteringar VA-verk
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan konununstyrelsen bevilja s.k. tnindJ:e
investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sanunanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1000 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sanunanhängande med investeringen bekostas av
den förslags ställande nämnden.
Konununstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till tnindJ:e investering:
Verksamhet 751 VA-verk (KS, affarsdrivande)
Reinvesteringar VA-verk
1000 tkr

Konununstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6
angivna förutsättningarna (se ovan).
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Exp: I005IZ'%tfl1Vl
Tekniska enheten
Barn- och utbildningsnämnden

E'konomienheten

KS/2010:407

§ 81
Mindre investering - Konvertering till fjärrvärme, Bagarvägens Iörskola
Enligt Ekononlli:eglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1000 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av
den förslagsställande nämnden.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Verksamhet 499 Fastigheter för Pedagogisk verksamhet (KS)
Konvertering till fjärrvärme, Bagarvägens förskola 950 tkr

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekononlli:eglementet, kap 6
angivna förutsättningarna (se ovan).
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Exp: I006134tt~
Tekniska enheten
t:: 1:::0 1"0 ffi I' e if) lA e te n
KS/2010:448

§ 82
Mindre investering - Inredning av utbytt arbets fordon

)

Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsätmingarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1000 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av
den förslags ställande nämnden.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Verksamhet 752 Kommunalarbetare
Inredning av utbytt arbetsfordon
73 tkr
Kommentar: Fordonet leasas pga det 50 %-iga momsavdraget. (Gällande
leasingdelegation för ekonomichefen omfattar endast fordon upp till 6 basbelopp, ca
240 tkr.)

Kommunstyrelsen beslutar

(J

att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6
angivna förutsätmingarna (se ovan) och
att godkänna fordonsbytet med tillhörande leasingavtal.

C)
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Exp: i 00151 '5 4m~
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KS!2010:449

§ 83
Mindre investering - Utbyte av flytbrygga, Henåns hamn
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1000 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av
den förslags ställande nämnden.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till tnindre investering:
Verksamhet 343 Småbåtshamnar
Utbyte av flytbrygga, Henåns hamn

152 tkr

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6
angivna förutsättningarna (se ovan).
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KS/2010:459

§ 84
Investering för trådlösa nät (WLan) i kommunens skolor m.fl.
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
812 Gemensam IT-verksamhet
Projekt:
Trådlösa nät (WLan) i Henåns nya skola m fl
Beräknad utgift:
1500 tkr

Driftkostnaderna (150 tkr/år) fInansieras av respektive förvaltning i förhållande till
antalet accesspunkter i respektive byggnad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet anvisas genom ökad
långfristig upplåning.
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Exp: IOOr,J/S<ffoftrv\
IT-gruppen

Ekonomienheten
KS/2010:442

§ 85
Mindre investering - serviceportal, IT m.m.
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering (KF 2009-01-29 § 9).
En av förutsätmingarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (drygt 1000 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av
den Eörslagsställande nämnden.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Verksamhet 812 Gemensam IT-verksamhet
Serviceportal, IT mm
90 tkr

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6
angivna förutsättningarna (se ovan).
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Exp: I e:)" 1'O CVvWvL
Trafikhandläggaren
KS!2010:233

§ 86
Förordnande av parkeringsvakter i Omst kommun
Securitas lämnar i skrivelser 2010-03-05 och 2010-04-21 uppgifter om ändring och
utökning av parkeringsvakter för parkeringsövervakning inom Orust kommun.
Ziba Jaffary
Bertil Lundin
Nadja Israel
Benny Larsson
Riitta Lothander
Camilla Tholin
Roger Borgert
Jens Gustafsson
Aleksandar Koseski

I

J

41843 Göteborg
42437 Angered
42431 Angered
421 39 V Fölunda
41481 Göteborg
41508 Göteborg
446 94 Skepplande
461 33 Trollhättan
41505 Göteborg

~änstenr

3062
3006
~änstenr 3121
~änstenr 3166
~änstenr 3167
~änstenr 3168
~änstenr 1156
tjänstenr 1174
~änstenr 3169
~änstenr

Samtidigt upphör tidigare förordnande av parkeringsvakter att gälla.

I

I
I

·1

Kommunstyrelsen beslutar

e)

att förordna ovanstående parkeringsvakter till övervakning inom Orust kommun,
samt
att tidigare förordande skall upphöra att gälla.

()
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KS/2010:288

§ 87
Ekonomisk rapport - kortprognos

)

Föreligger kortprognos per mars 2010 med en övergripande ekonomisk
sammanfattning och nämndernas prognoser i korthet.

Rapporten läggs till handlingarna.
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KS!2008:1591

§ 88
Rapport om genomrorande av projektet Balanserad styrning som styrmodell i
kommunen
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 139 bl.a. at! rapport om arbetets
framåtskridande ska ske vid varje sammanträde i Kommunstyrelsen under
genomförandet.
Föreligger rapport från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2010-04-22.

Rapporten läggs till handlingarna.
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KS!2010:409

§ 89
Tecknande av förlagslån i Kommuninvest Ekonomisk förening
Kotnmuninvests årsstätnma den 25 mars 2010 beslutade enhälligt att ge ut ett 30årigt förlagslån på högst 1 000 mkr (se bilaga). Erbjudandet riktar sig enbart till de
kotnmuner och landsting som var medletnmar på stätnmodagen.
Kotnmuninvest ek förening avser att använda lånebeloppet för att stärka
kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kotnmuninvest i Sverige AB genom ett
särskilt förlagslån från föreningen till bolaget. Avsikten är bl a att därigenom
bibehålla högsta möjliga rating och därmed fortsatt kostnadseffektiv upplåning samt
att ha en ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser.
De närmare detaljerna framgår av bilagan.
Varje medlem tilldelas en andel av emissionen som motsvarar andelen av
föreningens kapitaL För Orust del uppgår denna kapitalandel till 0,2 %, vilket
motsvarar en andel av förlagslånet på 2,0 mkr,
Förlagslånet löper med en ränta (3 månaders STIBOR) som skall överstiga
medletnmarnas normala upplåningskostnader. Lånet löper på 30 år, men kan under
vissa förhållanden återbetalas snabbare.

C)

Teckning av förlagslånet är frivillig.
Teckningstid: 6 april- 30 september 2010
Likviddag:
30 november 2010.

e)
Kotnmunstyrelsens förslag till kotnmunfullmäktige

I

Kotnmunfullmäktige beslutar

I
I

att i enlighet med erbjudandet (se bilaga) teckna Orust kotnmuns andel om 2,0 mkr
av förlagslånet i Kotnmuninvest Ekonomisk förening, och
att medel för ändamålet anvisas ur likvida medel, samt

I
I

e,

att uppdra åt kotnmunstyrelsens ordförande Lars-Äke Gustavsson att med
kontrasignation av ekonomichef Torbjörn Ljungberg underteckna hithörande
Teckningsanrnälan,

~ Orust kommun
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Exp: [0051
T.f. Kommunchef

KS/2009:1291

§ 90
Förutsättningar för kommunfulhnäktiges beredningar samt för ny
Iörvaltningsorganisation i Orusts kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29 § 36 gtt - med förändringen att det ska
vara två viceordförande i kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens ordförande
tillika blir kommunalråd och 2:e vice ordförande oppositionsråd - anta förslaget till
ny nämndsorganisation att gälla från 2011, enligt den 2008-10-16 tillsatta
beredningens förslag, och gtt uppdra till en arbetsgrupp bestående av
kommunfullmäktiges presidium med rätt att anlita stöd från KFI eller annan extern
hjälp, att fortsatt granska den nya nämndsorganisationen och fortlöpande rapportera
till kommunfullmäktige - med avslutning och slutrapport före 2010-09-01, samt gt!
uppdra till kommunstyrelsen att fatta de beslut som kommer att krävas för att
anpassa förvaltningsorganisationen till förändringen.
Orusts kommun har därmed beslutat att from 2011-01-01 genomföra en ny politisk
organisation. Med anledning av detta måste nu ett arbete för att anpassa politisk
organisation och verksamheter inledas. Arbetet behöver utföras skyndsamt.

ej

I

I
I
I
I

.I

Den politiska organisationen innehåller bl.a. beredningar till kommunfullmäktige.
Förslaget innehåller utgångspunkterna för dessas arbete. Iakttagelser från andra
kommuner som genomfört liknande organisation visar på behovet av att noggrant
arbeta igenom hur beredningarna skall fogas in i den politiska ledningsstrukturen.
Detta arbete bör göras i nära samarbete med fullmäktiges presidium, som i den nya
organisationen får ett tydligt ansvar för beredningarnas arbete.
Beslutet i kommunfullmäktige rör den politiska organisationen. Frågor som rör
anpassningar av verksamheterna återstår. Beslutsunderlaget pekar ut inriktningen i
detta arbete. Många frågor återstår dock att ta ställning till. Dessutom måste
styrdokumenten anpassas. Totalt är det ett omfattande arbete där många
medarbetare berörs. Beredningen ger i flera frågor en tydlig vägledning när det gäller
förvaltningsorganisation. Detta är en utgångspunkt vid framtagandet av förslag. I
övrigt är utgångspunkten att verksamheten Lärande skall fokuseras på verksamhet
som är statligt styrd genom skollag och läroplaner, verksamheten Omsorg skall
fokuseras på verksamhet som är statligt styrd genom Socialtjänstlag, LSS och HSL,
samt att verksamheten Samhällsutveckling skall innehålla övriga verksamheter samt
kommungemensamma stödprocesser. För kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges styrprocesser skall det finnas en kansliorganisation som leds av
en processledare som ansvarar mot kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ansvarsfördelningen mellan kommande Miljö/byggnadsnärund och kommunstyrelse
måste också klarläggas.

g
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Vidare har frågan uppkommit om det i den kommande organisationen är möjligt att
fördela kommunchefsuppgifterna på de tre verksamhetsledarna i den nya
organisationen. Frågan har återkommande diskuterats i kommunstyrelsens
arbetsutskott och med de berörda. Liknande lösningar i andra kommuner har
studerats bl.a. genom ett besök i Atvidaberg.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge t.f. kommunchef i uppdrag att senast i oktober 2010 redovisa förslag till
arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar, samt
att ge t.f. kommunchef i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-30
redovisa förslag till kommande förvaltningsorganisation.

I
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Exp: iOD51'D4M-h~
Räddningschef
KS/2010:355

§ 91
Nytt avtal avseende kommunens ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor
gällande sotning och brandskyddskontroll
Orust kommuns ansvar avseende sotning och brandskyddskontroll enligt Lag
2003:778 om skydd mot olyckor regleras i avtal mellan Orust kommun och
Skorstensfejarmästare Peter Hallberg. Kommunstyrelsen godkände avtalet 1992-0310 § 53.
I avtalets § 11 framgår atr "avtalet upphör att gälla i och med utgången av det kvartal
skorstensfejarmästaren uppnår 65 års ålder". Detta inträffar 2011-03-25. Något krav
på uppsägningstid knutet till denna § finns inte.
I avtalets § 14 framgår att "när skorstensfejarmästaren upphör med den i avtalet
reglerade verksamheten, är han skyldig att till kommunen överlämna i avtalets § 7
punkt 5 nämnd förteckning jämte övriga handlingar för uppgifternas fortsatta
fullgörande såsom brandsyneprotokoll, besiktningsbevis etc.".
Föreligger förslag från räddningschefen i skrivelse 2010-03-15 om hur ett nytt avtal
kan arbetas fram.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till STO upphandling, att i nära samverkan med räddningschefen påbörja
och genomföra upphandling av nytt sotningsavtal för Orust kommun att gälla från
2011-04-01, och
att uppdra till räddningschefen att ta fram, och till Kommunstyrelsen presentera
underlag för ett nytt sotningsavtal, och
att uppdra till räddningschefen att kontrollera att skorstensfejarmästaren fullgör sina
skyldigheter i samband med att nu gällande avtal avslutas, samt
att uppdra till räddningschefen att till Kommunstyrelsen kontinuerligt rapportera hur
arbetet fortskrider.

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

~ Orust kommun
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23

2010-05-12

Exp: IOObID~vl4v\.
Västtrafik
Kollektivtrafikhandläggaren
KS!2009:995

§92
y tttande över preliminär ttafikförsörjningsplan 2011
Västtrafik lämnar kommunen möjlighet till yttrande över det framtagna förslaget till
preliminär ttafikförsörjningsplan 2011.

Arbetsutskottet beslutar
att utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

I
Kommunstyrelsen beslutar

I

I

I

att tillstyrka Västtrafiks trafikförsörjningsplan 2011 med beaktande av följande tillägg
vad avser framtida trafikförsörjning:
"I ambitionen att effektivisera och göra Västra Götaland "rundare", överväga
möjligheten att besluta om iinjelagd busstrafik mellan de nuvarande två delregionala
områdena Fyrbodal och Göteborgsregionen, via Malö-Flatön".
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Exp: rOOq('ö4H~
Assistent kanslienheten
KS/2008:103

§ 93
Antagande av handikappolitisk plan 2010-2014
Kommunfullmäktige beslutade 2003-11-13 § 75 at! anta förslag till handikappolitisk
plan för Orust kommun.
Planen har därefter följts upp i rapporter till kommunfullmäktige vid olika tillfallen.
Planen har gällt för 2003-2007.
Efter uppdrag härom har kommunstyrelseförvaltningen åter följt upp planen för att
skapa ett underlag för hur ny plan, eller revidering av den nuvarande, ska göras.
Sammanställningen är daterad juli 2008. En framsktivning av ännu inte åstadkomna
åtgärder och en omprioritering av vissa åtgärder har tidigare diskuterats i
arbetsutskottet som en möjlig väg att skapa en ny plan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008c 08-27 § 129 at! uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att upprätta ett förslag till ny plan med i första hand
framsktivning av de inte åstadkomna åtgärderna och remittera denna till berörda
organisationer för synpunkter.

e)

Föreligger en sammanställd uppföljning och ett förslag till ny handikappolitisk plan
framtagen aven förvaltningsövergtipande arbetsgrupp. Dokumenten är daterade
januari 2010.
Arbetsutskottet beslutade 2010-01-27 § 10 at! remittera förslagen till program och
handlingsplan till nämnderna och berörda organisationer för yttrande.

C)

Föreligger yttrande från kommunens nämnder och handikapprådet, samtliga
tillstyrker det utsända förslaget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfulltnäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till handikappolitisk plan för Orust kommun 2010-2014.
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Kommunstyrelsen beslutar
att vidta vissa redaktionella förändringar av terminologin i planen enligt på
sammanträdet lämnade direktiv.

)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

ej
I
I
I
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KS/2010:255

§ 94
Godkännande av köpekontrakt för del av Hällevik 2:208
Makarna Olovsson äger ett fritidshus på ofri grund i Hällevikssttand. Marken ägs av
Orust konunun och Olovsson 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
allmänplatsmark. Detaljplanen är klar och skall antas av Miljö- och
byggnadsnämnden.
En värdering har gjorts för markområdet sonunaren 2009 och värdet uppgår till
600 000 kr som också är den överenskomna köpeskillingen i avtalet.

Arbetsutskottets förslag till konununstyrelsen
Konununfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt för del av Hällevik 2:208 daterat 2010-03-18.

Konununstyrelsens förslag till konununfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.

I

I
I
I
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KS/2004:88

§ 95
Omklassificering av medel för ersättnings lokaler i samband med byggnationen
av Henåns skola

Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-26 § 12 om medel för byggande och
beställning av entreprenör för byggandet av Henåns Skola.
I beviljat investeringsanslag om 192 800 tkr ingick även medel för ersättningslokaler
för 24 000 tkr p.g.a. att elever fått allergiska reaktioner.
I samband med bokslutet för 2009 påpekade revisionen att kostnaderna för
ersättningslokaIerna inte borde klassificeras som investering, utan redovisas som
driftskostnader. Utifrån detta udåtande gjorde KSF /Ekonomi en omklassificering av
dessa kostnader.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra Barn och utbildningsnämnden, 11 000 tkr i driftsanslag för att täcka
kostnaderna för ersättningslokalerna under budgetåret 2010. att utgå ur budgeterat
resultat, och
att sänka investeringsanslaget för projekt Henåns skola med totalt lS 051 tkr, samt

C)

att hantera de kostnader som uppkommer för ersättningslokaIer under 2011 i
samband med behandlingen av Budget 2011 med plan för 2012 och 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
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Exp: looc)I'(/bv~
Folkhälsosamordnaren
KS/2009:113S

§ 96
Godkännande av ansökan om fortsättning av projektet "Våld i nära relationer" ,
Tjörns och Omst kommuner

II

)

Orust kommun startade 2005 upp arbetet med våld i nära relationer då KF gav
Folkhälsorådet i uppdrag att ta fram en övergripande kvinnofridsplan. Arbetet har
handlat om att förbättra samverkan, att ta fram informationsmaterial, anordna
utbildningsinsatser och att kunna erbjuda barn som har bevittnat våld stöd och hjälp.
En kvinnofridgrupp bildades med representanter från berörda verksamheter och
som driver arbetet framåt utifrån den antagna kvinnofridsplanen.
Under 2009 utvecklades samarbetet med Tjörns kommun som ansökte och
beviljades medel för att intensifiera arbetet med våld i nära relationer med framför
allt att stärka stöd och boende till våldsutsatta kvinnor och barn. Arbetet pågår med
resursinventering, framtagande av informationsmaterial, utbildningsinsatser,
information i olika arbetsgrupper för att kunna identifiera kvinnor och barn och
utredning av förutsättningarna för att kunna erbjuda boende för utsatta kvinnor och
barn på Tjörn.
Nu finns förslag på att utveckla det samarbete som har påbörjats mellan
kommunerna Tjörn och Orust. En ny ansökan om fortsättning av projektet har
upprättats.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

C)

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan Samordning, kvalitet och samverkan, Våld i nära relationer,
Tjörns och Orust kommuner.

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

I
I

I
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KS/2010:78

§ 97
Motion om uppvärmd bou1ebana

\.)

Ulf Sjölinder, Irma Sjölinder m.fL, Folkpartiet föreslår i motion 2010-01-28
kommunfullmäktige besluta "tt bygga en uppvärmd bouleplats, alternativt bygga om
en befintlig lokal, och "tt om möjligt placera denna verksamhet nära en skolbyggnad,
så att det nästan alltid flnns vuxna närvarande och därigenom minska skadegörelse
på våra skolor, samt "tt i avvaktan på att en lämplig plats kan erbjudas, utrusta
Buahallen med flera elvärmealstrare.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och beslutade 2010-0322 § 25 "tt med hänvisning till förvaltningens yttrande över Henåns IF:s ansökan om
att få bedriva verksamhet i Buahallen samt bidrag för en ombyggnation till en
Multisporthall, föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnärunden anse motionen
besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
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KS/201O:79

§ 98
Motion om framtida Iöreningslokal i nuvarande Ängås F5-skola
Ulf Sjölinder, Irma Sjölinder m.fl., Folkpartiet förslår i motion 2010-01-28
kommunfullmäktige besluta lltl uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder
att utreda förutsättningarna för att Angås FS-skolas gymnastiksal skall kunna bli ett
föreningshus där exv. pensionärerna kan få en lokal för att kunna aktivera sig med
boll, curling, spel m.m. - när kommunen inte längre nyttjar lokalerna för skolans
verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och beslutade 2010-0322 § 27 lltl med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige
besluta anse motionen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen
besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
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Exp: 10051'0 ~IiAM
Tekniska enheten
KS!2009:1027

§ 99
Motion om inventering av avverknings behov vid utfarter och vägar
Agneta Melin, socialdemokraterna föreslår i motion 2009-09-11 kommunfullmäktige
besluta at! inventera behovet av avverkning och därefter vidtaga lämpliga åtgärder.
Förelåg yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, daterat 200912-01.
Arbetsutskottet beslutade 2009-12-16 § 200 at! återremittera ärendet för förslag om
hur en inventering av igenväxta korsningar, passager och strategiska ställen, som
områden i anslutning till bussterrninaler exempelvis, kan ske.
Föreligger kompletterande yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska
enhet, daterat 2010-03-10.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med det i ärendet anförda, anse motionen besvarad.

()

Claes Nordevik och Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta at! uppdra
till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att anordna ett möte med
kommunens vägföreningar och sarnhällsföreningar med ansvar för grönytor - i syfte
att förbättra underhållet och - i förekommande fall- klarlägga ansvaret för grönytor
i samhällena och på strategiska platser i kommunen.
Kommunstyrelsen bifaller Claes Nordeviks förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
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j
KS/2009:293

§ 100
Medel till funktions anpassning av Varekils bussterminal
Förshg föreligger till ny investering:

Verksamhet:
Projekt:

741 Kollektivtrafik
Funktionsanpassning av Varekils bussterminal

Beräknad utgift:
Ofr KF § 38/2009)

638 tkr

Arbetsutskottets förslag till konununstyrelsen
Konununfullmäktige beslutar
att bevilja den föreshgna investeringen - vilken avser konununens del av
totalkostnaden motsvarande 50%; medel för ändamålet att anvisas ur likvida medel.

Konununstyrelsens förslag till konununfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.

C)

I

:1

~ Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

33

2010-05-12

KS/2010:384

§ 101
Medel till utbyte av ventilationssystem, Varekils förskola
Förslag föreligger till ny investering:

Verksamhet:
Projekt:

499 Fastigheter for Pedagogiska verksamheter
Utbyte av ventilationssystem, Varekils förskola

Beräknad utgift:

1.525 tkr

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet anvisas genom ökad
långfristig upplåning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.

I!
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Exp: I006I'OC#\4V\
Personalenheten
Personalföreningen Fritiden
KS/2010:181

§ 102
Verksamhets bidrag till Orust kommunanställdas personalldrening
Orust kommunanställdas personalförening Fritiden ansöker liksom tidigare år om
verksamhetsbidrag för 2010 om 125 kr/medlem.
Personalföreningen är en mycket aktiv förening med 1 023 medlemmar. Föreningens
arbete är mycket uppskattat bland kommunens anställda och är en viktig
trivsel/ friskvårdsfaktor i kommunen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja personalföreningen bidrag med 70kr/medlem (71.610 kronor) för 2010,
samt

att ta upp frågan om ev. höjning i innevarande års budgetarbete.

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

C)
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Exp: I0061'8~
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2010:316

§ 103
Samråd över detaljplaneprogram lör Kila 1:72, 1:77 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översända ovanstående
detaljplaneprogram för samråd en!. Plan- och Bygglagen 5 kap 23 §.
Området är beläget på södra delen av Flatön, landsvägen mellan Angön och Malö
går genom området.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att utveckla den befintliga
restaurang- och hotell/konferensverksamheten inom fastigheten Kila 1:77.
Det föreslås uppföra ny bebyggelse inom Kila 1:77 och 1:72

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot rubricerande detaljplan upprättad 2010-03-03

C)

I
I

I

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Exp: IOOSH tVIVVl
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2010:239

§ 104
Yttrande över planprövningstillstånd lör fastigheten Nösund 1:180
Miljö- och byggnadsnämnden avslog 2009-08-20, § 225 en begäran om
planprövningstillstånd gällande byggrätt för nytt enbostadshus på fastigheten
Nösund 1:180.
Nämnden motiverade beslutet med att de geotekniska förhållandena är tveksamma i
området samt att man generellt ser tveksamt på förtätning inom denna del av
N ösund där kommunen relativt nyligen antagit ny detaljplan.
Sökanden har begärt omprövning av ärendet med hänvisning till att man varit i
kontakt med SGI, Statens geotekniska institut, vilka enligt sökanden ska ha ställt sig
positiv till att pröva frågan om markförhållandena om kommunen gör en
framställan.
Nämnden anser fortsatt, med hänvisning till den geotekniska problematik som
utgjorde förutsättningarna när den gällande detaljplanen utarbetades, att områclet--överlag har geotekniska tveksamheter. Nämnden har utöver detta också ansett att
området inte bör förtätas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-10-08, § 270 att vidhålla tidigare
bedömning att inte tillstyrka planläggning men att samtidigt inhämta yttrande från
SGI för Idargörande av de geotekniska frågorna.
SGls yttrande inkom 2010-01-25. SGI anser under vissa förutsättningar att den
aktuella platsen kan bebyggas.
Sökanden kom in 2010-02-03 med en ny begäran om omprövning av nämndens
beslut när det gäller fastigheten Nösund 1:180.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-03-04 § 65 l!t1 ställa sig positiv till att
frågan prövas i detaljplan, samt l!t1 översända ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande och eventuellt införande i kommunens prioriteringslista för
detaljplaner.

.."II
"I

"

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37

2010-05-12

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att i likhet med miljö- och byggnadsnämnden ställa sig positiv till att frågan prövas i
detaljplan.

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

I
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KS/2010:149

§ 105
Finansiering av kommungemensamma tjänster samt godkännande av avtal om
samarbete mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland om gemensam
förvaltning inom IT -området
Väst}Com lämnar i skrivelse 2010-01-04 förslag till finansiering av
kommungemensamma tjänster. I skrivelsen uttrycks behovet av gemensam
finansiering av bland annat IT-förvaltning.
Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har idag
och kommer framgent att ha behov av samverkan inom ett flertal områden. Ett
sådant är IT-området där nyt~andet av gemensamma ~änster och system förutsätter
samverkan kring ledning och förvaltning av desamma.
VästK.oms styrelse konstaterar att kommunkollektivet bör ~äna på att samverka om
den utbyggnad av IT-~änster som är oundviklig. Perspektivet att varje kommun själv
utvecklar dessa funktioner torde både bli dyrare och adtninistrativt krånglig. För
finansiering av dessa gemensamma åtaganden, kan en sådan ordning införas att
kommunkollektivet uppdrar åt VästI<:om att förvalta 6 kr per invånare av det årliga
bidraget från VG-regionen. Detta för att täcka de kostnader som kommunerna
gemensamt har kommit överens om.

()

()

Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-03-23 § 28gt! föreslå kommunstyrelsen att
godkänna upprättat förslag till avtal mellan VG-regionen och VästI<:om i enlighet
VästI<:oms skrivelse daterad 4 januari 2010 bilaga 1, och gt! föreslå kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till finansiering av kpmmungemensamma tjänster i enlighet
VästI<:oms skrivelse daterad 4 januari 2010 bilaga 2, samt gt! överlämna sitt
remissyttrande till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med skrivelse 2010-01-04 dels godkänna förslag till finansiering av
kommungemensamma tjänster, dels godkänna upprättat förslag till avtal mellan VGregionen och VästI<:om.
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§ 106
Anmälan av inkomna skrivelser

Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2009
18 februari 2010
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
(K5/2009:1311)
Årsredovisning Fyrbodai 2009
13 april 2010
Fyrbodals kommunalförbund
(K5/2010:490)

Anmälan läggs till handlingarna.

39
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§ 107
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2010-04-14, 2010-04-21
och 2010-04-28

KS/2010:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt - Bostäder enligt förteckning 2010-04-29

KS/2010:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-05-04

KS/2010:3 002

Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning 2010-05-04

KS/2010:3 002

Gatu- och VA-verksamhet
VA -avtal enligt förteckning 2010-05-04

KS/2010:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut avseende s.k. mindre investering
- ny fläktanordning, Mollösunds hamnservicehus
(I<S/2010:357)

ej

C)

Färdtjänst
Beviljad Grdtjänst enligt förteckning 2010-04-15

KS/2010:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2010-05-04

KS/2010:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 57 - 66

Anmälan läggs till handlingarna.

KS/2010:6 023
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Exp: 1006"13 CWrCfiv\
Arbetsutskottet
KS/2010:538

§ 108
Inbjudan från Sveriges Regering till mottagning inför kronprinsessans bröllop
Med anledning av bröllopet mellan H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Herr
Daniel Westling har Sveriges regering inbjudit ordförandena i kommunstyrelsen
resp. kommunfulhnäktige till mottagning i Stockhohns Stadshus fredagen den 18
juni 2010.

I

I

Bengt Torstensson förslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ärendet till
kommunfulhnäktige för ställningstagande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Bengt Torstenssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar därefter
att acceptera inbjudan och uppdra till arbetsutskottet att samordna deltagandetvilket ev. kan samordnas med Stenungsunds och Tjörns kommuner.

-I

C)

C)

