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Övriga deltagare
Anders Ekström, Tf kommunchef
Margita Martinsson, assistent
Bo Andersson, ej tjg ers 8:15-11:40 § 109-127
Michael Severin, kommunjurist 8:15-10:10 § 109-115
Christer Hellekant, räddningschef 8:15-8:30 § 109
Sven Pettersson, näringslivsutvecklare 8:15-8:50 § 110
Bengt Fredriksson, controller 8:50-9:25 § 111-112
Roland Kindslätt, teknisk chef 10:00-12:00 § 116-128
Daniel Holdenmark, stadsarkitekt 10:00-11:10 § 116-117
Rickard Karlsson, planarkitekt 10:00-11:10 § 116-117
Folke Almegius, kultursekreterare 10:00-11:10 § 116-117
Göran Vogel-Rödin, projektledare Fyrbodal 10:00-11:10 § 116-117
Lotta Hofmann, nämndsekreterare 10:00-10:55 § 116
Perolof Melin, fastighetsingenjör 11:40-12:00 § 128
__________
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2008-08-07 – 2010-12-31
1

2

Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
S
M
M
C
C
Fp
Mp
Kd

o Roger Hansson
o Gunilla Josefsson
o Bengt Torstensson
o Anders Fröjdö
o Lars-Åke Gustavsson
o Birgit Strömberg
o Bengt Johansson
o Inga Göransson
o Claes Nordevik
o Sven Olsson
o Gunilla Svensson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

S
S
S
S
M
M
C
C
Fp
V
Kd

e Magnus Bylin
e Maivor Johansson
e Agneta Melin
e Catarina Mellberg
e Ingrid Cassel
e Bo Andersson
e Ingrid Nyström
e Stig Samuelsson
e Ulf Sjölinder
e Anders Tenghede
e Leif Apelgren

X
Summa

1
2

o = ordinarie, e = ersättare
närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -

Omröstningsprotokoll
Ks § 117
ja nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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4

avst

Ks §
ja nej

Ks §
avst ja nej

avst
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KS/2010:630
§ 109
Redovisning av skogsbranden i Hässledalen
Räddningschefen informerar om helgens skogsbrand i Hässledalen på Orustsidan
nära Lyresunds färjeläge.
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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KS/2010:76
§ 110
Näringslivsrapport
Näringslivsutvecklaren informerar om dagsläget vad gäller näringslivsfrågor i
kommunen.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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KS/2010:288
§ 111
Prognos 2
Prognos 2 av 3 (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen.
Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det
sannolika resultatet för året
Prognosen består av en inledande del med en övergripande ekonomisk
sammanfattning och nämndernas prognoser i korthet. Sedan följer en kort
avstämning av hur prognosen förhåller sig till God ekonomisk hushållnig. Därefter
redovisas nämndernas beslutade prognoser, där man, förutom en ekonomisk
uppföljning, även gör en uppföljning av Inriktningsmål av eventuella Nämndsmål.
Nämnderna har även att föreslå en åtgärdsplan i händelse av negativa
budgetavvikelser. Åtgärdsplanen ska föreläggas Kommunfullmäktige och granskas av
kommunens revisorer.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen ekonomienhet daterad
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta att fullfölja arbetet med
förtida pensionsavgångar inom barn- och utbildningsnämnden med syfte att det
ingår i det pågående arbetet för att anpassa verksamheten såväl strukturellt som
organisatoriskt.
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ger
sociala omsorgsnämnden i uppdrag att komma med förslag hur vi (KS och SON)
kan minska antalet arbetslösa med försörjningsstöd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till nämnderna att genomföra upprättade åtgärdsplaner, och
att uppdra till kommunstyrelsen, som ett led i översynen av de ekonomiska
styrprinciperna genomföra en översyn av kost- och IT-enheternas verksamhet och
taxor, och
att kommunstyrelsen lägger förslag till budgetjusteringar i enlighet med framtagna
taxor och verksamheternas utnyttjande av enheternas tjänster senast i samband med
delårsrapporten, och
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att uppdra till tekniska kontoret att redovisa underhållsplaner på kommunens
fastigheter som underlag för framtida hyressättning och slutgiltig investeringsbudget
för 2011 och plan för 2012 och 2013, och
att fullfölja arbetet med förtida pensionsavgångar inom barn- och
utbildningsnämnden med syfte att det ingår i det pågående arbetet för att anpassa
verksamheten såväl strukturellt som organisatoriskt, och
att kommunstyrelsen ger sociala omsorgsnämnden i uppdrag att komma med förslag
hur vi (KS och SON) kan minska antalet arbetslösa med försörjningsstöd, samt
att i övrigt godkänna prognosen.
__________
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KS/2010:547
§ 112
Antagande av inriktningsbudget 2011 samt plan för 2012 och 2013
Föreligger preliminär inriktningsbudget för år 2011 med plan för 2012 och 2013.
Arbetsutskottet beslutade 2010-05-26 att översända budgetförslaget till
kommunstyrelsen.
Gunilla Josefsson för den socialdemokratiska gruppen samt Claes Nordevik deltar ej
i beslutet.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till liggande förslag till inriktningsbudget.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta inriktningsbudget för år 2011 med plan för 2012 och 2013.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Tekniska enheten
T.f. kommunchef
KS/2009:1291
§ 113
Uppdraget som kommunchef i Orust kommun
Orusts kommun har beslutat att fr.o.m. 2011-01-01 genomföra en ny organisation.
Frågan har uppkommit, om det i den kommande organisationen är möjligt att
fördela kommunchefsuppgifterna på de tre verksamhetsledarna i den nya
organisationen.
Kommunchefsfrågan har återkommande diskuterats i kommunstyrelsens
arbetsutskott och med de berörda. Liknande lösningar i andra kommuner har
studerats bl.a. genom ett besök i Åtvidaberg. Slutsatsen har blivit att det är en möjlig
lösning.
Kommunchefsuppgifternas fördelning på de tre verksamhetsledarna kräver en
ansvarsbeskrivning. Varje beslut måste formellt ha endast en beslutsfattare.
Det handlar alltså inte om ett kollektivt ledarskap utan ett fördelat ledarskap där
kommuncheferna har tydliga ansvarsområden, men samtidigt möjlighet att stötta
varandra och att vid behov ersätta varandra.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att fr.o.m. 2011-01-01 fördela kommunchefsuppgifterna på nuvarande skolchef,
socialchef och teknisk chef som i den nya organisationen blir verksamhetsledare för
Lärande, Omsorg och Samhällsutveckling
att fastställa förslaget till arbetsfördelning mellan de blivande kommuncheferna
enligt skrivelse 2010-05-11.
__________
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KS/2010:303
§ 114
Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut i
äldre- och handikappomsorgen gällande socialtjänstlagen samt enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sociala omsorgsnämnden ska (hänvisning till lagstiftning cirkulär 2006:35 Sveriges
Kommuner och Landsting) till Socialstyrelsen (fr.o.m. 1 januari 2010) och
kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
Ändringarna av socialtjänstlagen och kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Sociala förvaltningen har redovisat till Socialstyrelsen för 1:a kvartalet 2010 två beslut
i vård och omsorg, samt två beslut i handikappomsorgen, LSS.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-05-25 § 79 bl.a. att redovisa en
statistikrapport till kommunfullmäktige för första kvartalet 2010.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
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KS/2008:1591
§ 115
Rapport om genomförande av projektet Balanserad styrning som styrmodell i
kommunen
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 139 bl.a. att rapport om arbetets
framåtskridande ska ske vid varje sammanträde i Kommunstyrelsen under
genomförandet.
Föreligger rapport från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2010-06-01.
__________
Kommunjuristen redogör för rapportens innehåll.
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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KS/2007:989
§ 116
Information om Konstprojekt "Fyrbodalsmodellen"
2007 startades projektet ”Konst i offentlig miljö – en framtidsfaktor i Fyrbodal”.
Utifrån Fyrbodals antagna Tillväxtprogram och Regionens vision om det goda livet
initierades projektet av de kulturansvariga i Fyrbodals kommuner.
Projektet syftar till att öka graden av delaktighet och medverka till helhetstänkande
kring konst, arkitekturfrågor och planeringsarbete.
Målet är att skapa ett styrdokument för gestaltning av offentlig miljö. I detta ingår
bl.a. avsiktsförklaring, tillsättande av beredningsgrupp och finansiering inom den
kommunala investeringsbudgeten.
__________
Göran Vogel-Rödin, projektledare Fyrbodal informerar om projektet ”Konst i
offentlig miljö” som numera rubriceras ”Offentlig miljö som konstform”.
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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KS/2009:812
§ 117
Godkännande av investering för utbyggnad av hamn i Tuvesvik inklusive
parkeringsplatser samt tomtmarksexploatering
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:

743 Anläggningar för kollektivtrafik
Utbyggnad av hamn i Tuvesvik, inklusive parkeringsplatser
samt tomtmarksexploatering
Beräknad utgift: 96 500 tkr
Bedömningsvis kommer nettoinvesteringen att täckas av avgifter för bl.a.
bilparkering, ersättningar från Västtrafik m.m. Anläggningarna för
Renhållningsverket och VA-verket kommer efter färdigställandet att överlämnas till
respektive affärsdrivande verksamhet.

__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 83.100 tkr anvisas
genom ökad långfristig upplåning.
__________
Roger Hansson yrkar avslag på framställt förslag om upplåning.
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons
förslag.”
Vid omröstningen avses 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KS/2009:641
§ 118
Anmälan om överskridande av investeringsanslag för fjärrvärmeanläggning i
Ellös
Föreligger anmälan om överskridande av investeringsanslag enligt följande:
Projekt:
Utgiftsbudget:
Beräknad totalutgift:
Avvikelse:

1353 Fjärrvärmeanläggning, Ellös
42 600 tkr
65 700 tkr
-23 100 tkr

Projektet ingår i den affärsdrivande verksamheten Fjärrvärmeverk och de ökade
kapitalkostnader som blir följden av överskridandet ska därför finansieras av
verksamheten själv, genom ökad försäljningsvolym och/eller höjda taxor.
__________
Ärendet föranleder diskussion.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna anmälan om överskridande av investeringsanslag.
__________
Ingrid Cassel med instämmande av Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen
besluta att finansiera överskridandet genom ökad försäljningsvolym.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna anmälan om överskridande av investeringsanslag, samt
att finansiera överskridandet genom ökad försäljningsvolym.
__________
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KS/2008:1448
§ 119
Förlängning av gällande VA-taxa och allmänna bestämmelser VA (ABVA)
Nuvarande VA-taxa med föreskrifter och ABVA antagen av kommunfullmäktige
1989-11-16 håller på att omarbetas för att anpassas till lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) enligt lagen skulle tillämpningarna börja gälla senast 200901-01, då föregående lag (1970:244) upphör att gälla.
Arbetet med att färdigställa ny VA-taxa samt ABVA kommer inte att bli färdigställt
till 2010-01-01 p.g.a. mer omfattande arbete än förväntat.
För att ha en giltig VA-taxa och ABVA efter årsskiftet så måste särskilt beslut tas att
nuvarande taxa gäller, även efter 2010-01-01 annars kommer kommunen inte ha en
gällande VA-taxa och ABVA efter årsskiftet.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-11 § 192 att föreskriva att befintlig VA-taxa
och ABVA förlängs och gäller fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-17 § 129 att befintlig VA-taxa och ABVA
antagen 1989-11-16 gäller fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-06-30.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att befintlig VA-taxa och ABVA antagen 1989-11-16 gäller fr.o.m. 2010-01-01 och
tillsvidare tills ny antas.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2010:539
§ 120
Tillägg i Orust kommuns lokala ordningsstadga § 17 om hundar
Nuvarande lydelse av Orust kommuns lokala ordningsstadga gäller från den 1 januari
1996. Ordningsstadgan omfattar bestämmelser samt föreläggande och förverkande.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda penningböter enligt 3 kap 22
§ andra stycket ordningslagen.
Paragraferna 17-19 berör hundar. Nuvarande formulering är: ”§ 17 Hundens ägare,
den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för
polishund i tjänst.”
Förslag om en mer tidsenlig formulering har inkommit till kommunen. En kort
utredning är gjord och ett tillägg föreslås.
Syftet med tillägget är att ge personer med funktionshinder möjligheten att kunna
delta i samhällets olika aktiviteter på lika villkor och utöka tillgängligheten i samhället
för funktionshindrade förare med certifierade assistanshundar.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra lokala ordningsstadgans § 17 att lyda: ”Hundens ägare, den som tagit emot
en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är
skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller
inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller tjänstehund under tjänsteutövning.”
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
KS/2010:531
§ 121
Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning avseende s.k. mindre
investering
Enligt Ekonomireglementet, kapitel 6, kan kommunstyrelsen under vissa däri
angivna förutsättningar, bevilja investeringar som inte överstiger 25 basbelopp (drygt
1 mkr).
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (nuvarande punkt 4.1.7) kan
ekonomichefen, under samma förutsättningar som ovan, bevilja investeringar som
inte överstiger 5 basbelopp (drygt 0,2 mkr).
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet daterad
2010-05-05.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt
4.1.7 (fd 4.1.4), enligt bilaga daterad 2010-05-05.
__________
Kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2010:462
§ 122
Motion om sammanställning av energibesiktning på kommunens fastigheter
Agneta Melin, socialdemokraterna föreslår i motion 2010-04-27 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen sammanställa och redovisa utförda
energibesiktningar, med förslag på åtgärder, energivinster samt kostnader för
åtgärder och därefter fatta beslut i ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att uppdrag om sammanställning av energibesiktning enligt
motionens förslag har lämnats, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska enheten
KS/2010:376
§ 123
Yttrande över ansökan att få ändra gällande detaljplan för Röra-Äng 1:197 samt
köpa till mark från kommunens fastighet Röra-Äng 1:40
Fastighetsägaren till Röra-Äng 1:197 inkom 2010-02-05 med en önskan om
planändring samt förfrågan om att få köpa en mindre bit mark av Orust kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § 93 att ställa sig positiv till
planändring samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande
och eventuellt införande i kommunens prioriteringslista.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan, samt
att ställa sig positiv till att sälja en mindre bit mark under förutsättning att en
planändring kan vinna laga kraft.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2009:1293
§ 124
Antagande av detaljplan för Härmanö 2:15, 2:139 m.fl.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översända ovanstående detaljplan för
samråd enl. Plan- och Bygglagen 5 kap 23 §.
Planändringen har tidigare varit utsänd för samråd under december 2009 – januari
2010.
Området är beläget på Härmanö, söder om Gullholmens kyrka.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av bostadshuset
på fastigheten Härmanö 2:139 genom en utökning av dagens byggrätt.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-14 § 69 att inte ha något att erinra mot
rubricerande ändrad detaljplan upprättad 2010-02-15.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § 92 att godkänna det den
3 februari 2010 upprättade detaljplaneförslaget för antagande av
kommunfullmäktige.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det den 3 februari 2010 upprättade detaljplaneförslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
KS/2010:538
§ 125
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 äran inbjuda ordförandena i kommunstyrelsen
resp. kommunfullmäktig till mottagning i Stockholms Stadshus fredagen den 18 juni
2010.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-12 § 108 att acceptera inbjudan och uppdra till
arbetsutskottet att samordna deltagandet – vilket ev. kan samordnas med
Stenungsunds och Tjörns kommuner.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att återkomma med förslag till kommunstyrelsen.
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att Orust kommun som
gåva överlämnar en torkad spillånga som på sedvanligt sätt behandlats med lack och
i detta fall med kommunemblem och dyl. samt att tillagningsrecept för lutfisk
medföljer, och att brudparet inbjudes att besöka Orust, vid en tidpunkt som passar
in i kronprinsess-parets representationsprogram, för att ta del av hur långa beredes
till lutfisk, samt att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens resp. ordförande
representerar vid mottagningen i Stockholms stadshus 2010-06-18.
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig mot beslutet.
__________

Orust kommun

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2010-06-09

§ 126
Anmälan av inkomna skrivelser
Ekonomirapporten
– om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2010
5 maj 2010
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2010:601)
Årsredovisning 2009 Patientnämnderna
6 maj 2010
Västra Götalandsregionen
(KS/2010:577)
Bostadsmarknaden 2010-2011
Med slutsatser från Bostadsmarknadsenkäten 2010
19 maj 2010
Boverket
/KS/2010:600)
Förordnande som notarius publicus
21 maj 2010
Länsstyrelsen Västra Götalands län
(KS/2010:599)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 127
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2010-05-19, 2010-05-26

KS/2010:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Delegationsbeslut enligt 2.11 – Samrådsyttrande över
ändring av förslag till detaljplan för del av Svanesund 3:59
(KS/2010:196)
Delegationsbeslut enligt 2.11 – Samrådsyttrande över
ändring av förslag till detaljplan för Svanesund 3:1
(KS/2007:843)
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2010-05-28

KS/2010:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-06-01

KS/2010:3 002

Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning 2010-06-01

KS/2010:3 002

Upphandling
Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-05-10

KS/2010:4 002

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2010-05-11

KS/2010:5 002

Personalärenden
Enligt löpnr 67 - 68
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2010:6 023

Orust kommun
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KS/2004:88
§ 128
Uppföljning av arbetet med Henåns skola
Fastighetsingenjören redovisar läget för det pågående skolbygget.
Delar av skolan kommer att vara klar för inflyttning vecka 8, 2011.
Byggkostnaden beräknas hålla sig inom anvisad ekonomisk ram.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

