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Övriga deltagare:
Ewa Reinhold, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Bo Andersson, ej tjg ers
Michael Severin, kommunjurist 8:55-9:15 § 166
Bengt Fredriksson, controller 8:55-9:15 § 166
Anna Sandberg, folkhälsosamordnare 10:55-11:15 § 183
Eva Ohlsson, kökschef Ellös skola 10:55-11:15 § 183
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Exp:
Folkhälsosamordnaren
KS/2009:1256
§ 163
Förlängning av projekt med ungdomsutvecklartjänst
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-13 § 128 bl.a. att i budgeten 2008, inrätta en
projekttjänst som ungdomsutvecklare på heltid med placering på
kommunstyrelseförvaltningen under 2008 och 2009.
Projektet inrättas i syfte att förbättra förutsättningarna att vara ung på Orust. I
dåvarande läge kunde man konstatera ett högt antal institutionsplaceringar, mycket
skadegörelse, gängbildningar och liknande indikationer på att allt inte stod bra till
vad avsåg situationen för ungdomar på Orust.
Folkhälsorådet beslutade 2009-04-03 § 9 att uppdra till folkhälsosamordnaren att
delge delrapport till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och sociala
omsorgsnämnden för diskussion på nämndsnivå för en ev. fortsättning av tjänsten.
I rapporten daterad 2009-04-02 som låg till underlag för rådets ställningstagande
beskrivs projektet och föreslås en fortsättning av projektet i någon form.
Med anledning av att barn- och utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden
inte har haft möjligheter att inrymma en fortsättning av projektet i resp. budgetar
beslutade folkhälsorådet 2009-09-11 § 17 att föreslå kommunstyrelsen att ta upp
frågan för diskussion om en ev. förlängning av projekttiden fr.o.m. 2010-01-01.
Frågan har därefter processats i budgetarbetet och i 2010 års budget har medel till
fortsatt projekt beviljats.
__________
Roger Hansson med instämmande av Bengt Johansson och Gunilla Josefsson
föreslår kommunstyrelsen besluta att förlänga projekttiden för
ungdomsutvecklartjänsten under två år, 2010-2011, för att fortsätta det påbörjade
ungdomsarbetet 50 % och med inriktning mot arbetslösa ungdomar med 50 %.
Kommunstyrelsen bifaller Roger Hanssons förslag.
__________
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Exp:
Arbetsmarknadsgruppen
KS/2009:635
§ 164
Inrättande och medel till sysselsättningsprojektet "Ungdomsslussen"
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2009-05-26 § 66 bl.a. att lyfta frågan om
utveckling av ekonomiskt bistånd under tiden 1 januari – 30 april och behov av
sysselsättning för unga vuxna till kommunstyrelsen om att
kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsenhet tillsammans med sociala
omsorgsförvaltningen samverkar i syfte att ta fram ett förslag till åtgärder avsedda
för målgruppen unga vuxna 18-24 år.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-10 § 109 – i samband med utvärdering av
arbetsmarknadsgruppen verksamhet – att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att i samråd med sociala omsorgsförvaltningen vidareutveckla
arbetsmarknadsgruppens verksamhet.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2009-11-17 med
förslag till ett projekt under tiden 2010-2011 kallat ”Ungdomsslussen”.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för utredning av alternativa finansieringsmöjligheter bl.a.
vilka stöd som är möjliga från arbetsförmedlingen.
__________
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Kommunstyrelsen
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
KS/2009:1237
§ 165
Ändring i principer för hyressättning i kommunala lokaler
Barn- och utbildningsförvaltningen skall inför 2010 anpassa verksamheterna till en
budgetram som är minskad med 21 500 tkr. För att anpassa verksamheterna till de
ekonomiska ramarna har en översyn av förutsättningar och möjligheter genomförts
för att skapa en verksamhet i ekonomisk balans 2010.
Nuvarande regler och avgifter fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 200-1120 § 67. Principerna, bland annat vad det gällde nolltaxa, fastställdes av
kommunfullmäktige 2000-12-14 § 79. Mindre revideringar/anpassningar i
bidragsreglerna fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2002-06-17 § 81 och
2005-12-19 § 137.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-11-16 § 107 att föreslå
kommunfullmäktige att vad avser principer för hyressättning av kommunala lokaler
slopa den avgiftsbefrielse som gällt för barn- och ungdomsverksamhet samt
handikapp- och pensionärsföreningar och därmed även den grund denna haft för en
del bidragsnormer, och att under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer
förslaget om slopad avgiftsbefrielse, fastställa framarbetat dokument innehållande
föreningsstöd samt regler och avgifter vid andrahandsuthyrningar, samt att
förändringarna gäller fr.o.m. 2010-01-01.
__________
Roger Hansson med instämmande av Gunilla Svensson och Bengt Torstensson m.fl.
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för övervägande av andra
alternativ än slopad avgiftsbefrielse m.m.
Kommunstyrelsen bifaller Roger Hanssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2008:1591
§ 166
Rapport om genomförande av projektet balanserad styrning
Med utgångspunkt i kommunens ekonomiska läge har arbetet med att uppnå balans
mellan verksamhet och ekonomi i Orust Kommun intensifierats allt mer under 2008
och 2009 och ett antal ställningstaganden har tagits i samband med löpande analyser
och ordinarie prognostillfällen.
I samband med den politiska behandlingen av delårsrapporten beslutade
kommunfullmäktige 2008-11-13 § 174 att uppdra till kommunchefen att påbörja en
förstudie som syftar till att ta fram förslag till kommunövergripande styrmodell samt
tidplan för implementering av densamma
Kommunfullmäktige beslutade också 2009-02-26 § 21 bl.a. att påbörja arbetet med
att implementera balanserad styrning som styrmodell i Orust kommun enligt förslag
härom.
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 139 att godkänna den föreslagna
projektplanen för genomförandet av Balanserad styrning som styrmodell i Orust
kommun, och att utse föreslagen projektorganisation som ansvarig för
genomförandet, och att fastställa föreslagen tidplan, samt att rapport om arbetets
framåtskridande ska ske vid varje sammanträde i kommunstyrelsen under
genomförandet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att konfirmera beslutet om projektgenomförande och tidplan, samt
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
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KS/2009:158
§ 167
Ekonomisk rapport - kortprognos
Föreligger kortprognos per oktober 2009 med en övergripande ekonomisk
sammanfattning och nämndernas prognoser i korthet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2009:220
§ 168
Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagens 16 kap § 6 f-h samt
rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS av ej verkställda beslut enligt 9 §
Sociala omsorgsnämnden ska (hänvisning till lagstiftning cirkulär 2006:35 Sveriges
Kommuner och Landsting) till Länsstyrelsen 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 Länsstyrelsen för 3:e kvartalet 2009 tre beslut i
vård och omsorg, samt ett beslut inom vård och omsorg, tidigare inrapporterat - nu
verkställt.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2009-10-27 § 142 bl.a. att redovisa en
statistikrapport till kommunfullmäktige enligt rapporteringsskyldigheten.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
KS/2009:1241
§ 169
Mindre investering - inventarier till Ängås och Varekil 2010
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering.
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (ca 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 435 Skollokaler (BUN)
Inventarier Ängås och Varekil 2010
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen.
__________

215 tkr

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
KS/2009:1240
§ 170
Mindre investering - inventarier till köken 2010
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering.
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (ca 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 495 Kostenheten (BUN)
Inventarier till köken 2010 500 tkr
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
KS/2009:1238
§ 171
Mindre investering - datorer till undervisningen 2010
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering.
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte
överstiger 25 basbelopp (ca 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 422 Undervisning (BUN)
Datorer till undervisningen 2010
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen.
__________

800 tkr

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2009-12-02

Exp:
Kansliexpeditionen
Kanslichef
KS/2009:1179
§ 172
Antagande av preliminär sammanträdesplan för 2010
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till preliminär årsplan för
sammanträde under 2010.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta sammanträdesplanen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2008:1448
§ 173
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.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att befintlig VA-taxa och ABVA antagen 1989-11-16 gäller fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m.
2010-06-30.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2009:1175
§ 174
Fastställande av tomtpriser inom detaljplan för Husebybergen Ellös tätort
Kommunfullmäktige beslutade 1994-06-30 § 91 att avvikelser från och
differentieringar av priser på kommunala tomter skall beslutas av
kommunfullmäktige.
Inom antagen detaljplan för Husebybergen etapp II, III och IV finns 19
småhustomter som skall fördelas via den kommunala tomtkön. Detaljplanen
innehåller även 5 parhustomter som skall säljas.
Tomtnumrering och tomtpriser framgår av kartbilaga daterad 2009-11-04.
Tomt för småhus inkl. kommunal VA-anslutningsavgift föreslås säljas inom spannet
350 000 kr – 900 000 kr. Parhustomterna ligger inom spannet
2 400 000 kr – 4 800 000 kr.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fördela tomterna enligt Orust kommuns tomtköbestämmelser, och
att fastställa tomtpriset för småhustomter och parhustomter enligt karta och
tomtprisförteckning daterad 2009-11-04 inkl. kommunal VA-anslutningsavgift, och
att tomtpriserna för småhus och parhustomterna årligen 1:a januari skall uppräknas
med konsumentprisindex okt 2009 som bas, och
att frångå tomtköbestämmelserna när det gäller erläggande av handpenning och att
handpenning skall vara 10 % av tomtpriset, samt
att nybyggnadskarta fortsättningsvis skall kosta 3 000 kr.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2009:1161
§ 175
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram
förslag till riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I
arbetet har också handikapporganisationerna, Konsumentverket, Boverket,
Länsstyrelsen m.fl. varit delaktiga.
Regionen har beslutat att ställa sig bakom förslaget.
Riktlinjerna tydliggör krav som ska uppfyllas vid ny-, om- och tillbyggnad av lokaler
dit allmänheten har tillträde, vid förhyrning, för mark som tas i anspråk för
bebyggelse, nyanläggning på allmänna platser och vid åtgärdande av enkelt avhjälpta
hinder.
Ärendet har föredragits på Direktionen i Fyrbodal 2009-10-22. Där beslutades att
rekommendera medlemskommunerna att anta föreslagna riktlinjer.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer enligt förslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2007:785
§ 176
Uppsägning av samarbetsavtal och bolagsavtal avseende Hermanö 2:148 KB
mellan Orust kommun och Provianten Livs AB Gunnar Eklund
Kommunfullmäktige beslutade 1995-03-30 § 29 att godkänna samarbetsavtal och
bolagsavtal med Proviantens Livs AB, Gunnar Eklund, undertecknade 1995-03-21
av affärsidkaren, för tryggande av en fortsatt drift av dagligvaruaffären på
Gullholmen och på villkor i övrigt enligt avtalen.
Därefter har kommunfullmäktige 2003-11-13 § 78 beslutat att godkänna de
föreslagna ändringarna i nämnda avtal innebärande att Provianten AB får rätt att
hyra ut verksamhetslokalerna till ny köpman.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har samtal förts mellan kommunen
och Proviantens Livs om avveckling av det kommanditbolag som bildades 1995 för
ändamålet. För att komma vidare i processen måste nu samarbetsavtalet och
bolagsavtalet sägas upp.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att säga upp rubricerade avtal.
__________
Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kanslichef
KS/2009:1200
§ 177
Ansökan om bidrag till förebyggande åtgärd mot naturolyckor - vägavsnitt i
Brattås
Bergras har skett i en naturlig bergslänt intill väg i Brattås. För att förhindra
ytterligare ras – som också kan hota vägen – krävs åtgärder.
Vägen sköts av Brattåsbro-Svinevikens samfällighetsförening som önskar att
kommunen utnyttjar möjligheten att ansöka om stödmedel för de av en utredning
rekommenderade åtgärderna. Medel till nödvändiga åtgärder kan sökas av
kommunen hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att hos MSB, å samfällighetsföreningen Brattåsbro-Svinevikens vägnar, ansöka om
bidrag för åtgärden vid det aktuella vägavsnittet.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kanslichef
KS/2009:1213
§ 178
Avtal med Kommunforskning i Västsverige för perioden 2010-2012
Orust kommun ingår i Kommunforskning i Västsveriges medlemssfär. Ett nytt avtal
ska nu tecknas för perioden 2010-2012.
KFi önskar i skrivelse inkommen 2009-11-06 ett fortsatt avtal med Orust kommun
om stöd till verksamheten 2010-2012 med ett årligt bidrag om 18 000 kronor.
Bidraget utgör medlemsavgift i den ideella föreningen. Orust kommun har en röst
vid den årliga föreningsstämman.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslaget avtal för tiden 2010-2012.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska enheten
KS/2009:1127
§ 179
Yttrande över Planprogram för del av Malön 1:28 och 1:43
Programområdet är beläget norr om Malö camping, ca 500 m från färjeläget.
Programmet, första steget i planprocessen för att upprätta detaljplan, syftar till att
utveckla befintlig turistverksamhet på Malön 1:28 samt skapa förutsättningar för
sammanlagt nio bostadshus på Malön 1:28 och 1:43.
Programområdet på 3,5 ha innefattar fastigheterna Malön 1:28 (södra delen) och
1:43 (norra delen). Den förra berör både turistverksamhet och bostäder medan den
senare endast omfattar bebyggelse av bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-10-08 § 269 att översända
programförslaget för samråd enligt 5 kap 20 § Plan- och bygglagen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot det 2009-10-08 upprättade planprogrammet.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att framföra att VA-lösningen måste utredas i samråd med
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, samt
att i övrigt inte ha någon erinran mot det 2009-10-08 upprättade planprogrammet.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2007:153
§ 180
Motion om införande av medborgarförslag i Orust kommun
Elvira Befverfeldt Marklund, Greger Rundqvist, vänsterpartiet och Sven Olsson,
Miljöpartiet föreslår i motion 2007-01-29 kommunfullmäktige besluta att införa
medborgarförslag i Orust kommun enligt kommunallagen 5 kap 23 § och att anta
undertecknades förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige (enlig särskild
bilaga), samt att ålägga Orust kommuns webbansvarige i samråd med
kommunkansliet ta fram en digital mall för formulerande av medborgarförslag på
www.orust.se efter modell Uddevalla kommuns hemsida och där även informera om
vilka slags kommunal ärenden som lämpar sig att väcka som medborgarförslag och
vilka som lämpar sig att ta upp på Träffpunkt Orust.
Frågan om medborgarförslag i Orust har tidigare väckts där en intern utredning
påbörjades i samband med att institutet infördes i kommunallagen 2002. Tidigare
motion i ärendet (KF 2003-03-27) besvarades med hänvisning till den påbörjade
utredningen.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen
införa förslaget som en del i den nya nämndsorganisationen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Gunilla Josefssons förslag.
__________
Sven Olsson och Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 181
Anmälan av inkomna skrivelser
Delårsrapport avseende januari-juni 2009
8 oktober 2009
Samordningsförbundet Uddevalla, Färgelanda och Orust
(KS/2009:178)
Delårsrapport och förvaltningsrevision per 2009-06-30
28 oktober 2009
Fyrbodals kommunalförbund
(KS/2009:1162(
___________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 182
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2009-11-11, 2009-11-18

KS/2009:8 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Beslut fattade enligt förteckning 2009-11-24

KS/2009:12 002

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hälleviksstrand,
del av fastigheten Hällevik 2:208 (vid Brovägen)
(KS/2009:800)
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning 2009-11-24

KS/2009:12 002

Gatu- och VA-verksamhet
Beslut fattade enligt förteckning 2009-11-24

KS/2009:12 002

Ekonomi
Delegationsbeslut om upplåning,
Kommuninvest AB nr 40371 (KS/2009:1251)
Delegationsbeslut om upplåning,
Kommuninvest AB nr 40370 (KS/2009:1252)
Upphandling
Delegationsbeslut enligt förteckning 2009-11-04 och
2009-11-05

KS/2009:16 002

Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2009-11-09

KS/2009:10 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2009-11-24

KS/2009:12 002

Personalärenden
Enligt löpnr 61-67
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2009:11 023
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KS/2009:1284
§ 183
Information om skolmatsakademin
Skolmatsakademin är ett samarbete inom Västra Götaland som syftar till att ge barn
och ungdomar en bättre hälsa, en positiv attityd till mat och kunskap om hur valet av
livsmedel påverkar vår miljö.
Lokalt på Orust har folkhälsosamordnaren hållit ihop projektet.
Folkhälsosamordnaren och Ellös skolas kökschef informerar om hur arbetet bedrivs
praktiskt i Orust kommun i allmänhet och i Ellös skola i synnerhet.
Informationen läggs till handlingarna.
__________

