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Arbetsmiljö- och Personalbokslut 2016

KS/2017:451

5.

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders
årsredovisning för år 2016 samt beviljande av
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse

KS/2017:672

6.

Godkännande av Samordningsförbundet Västs KS/2017:573
årsredovisning för år 2016 samt beviljande av
ansvarsfrihet

7.

Framtagande av planprogram och detaljplaner
för Henåns centrum samt medel härför

KS/2017:423

8.

Framtagande av planprogram och detaljplaner
för Svanesund centrum samt medel härför

KS/2013:1224

9.

Antagande av planprogram, beslut om
markanvisning samt beslut om upprättande av
detaljplan i Västra Änghagen, Svanesund

KS/2011:214

10.

Antagande av avfallsplan 2017-2021

KS/2016:1953

11.

Antagande av Föreskrift om avfallshantering

KS/2017:181

12.

Rivning av Ängås gamla låg- och
mellanstadieskola, Svanesund

KS/2015:2053

13.

Antagande av riktlinjer för alkoholtillstånd

KS/2013:351

14.

Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust
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15.
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KS/2017:255

16.

Svar på motion om bistånd för mat till äldre

KS/2016:1866

17.

Svar på motion angående införande av central
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och omsorg

KS/2017:198

18.

Svar på motion om ny inriktning på Hogen
industriområde om Science park

KS/2016:1388
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19.

Medborgarförslag om flyttning av konstverket
Vikingaskeppet på Henåns torg

KS/2017:547

4

20.

Fyllnadsval för ny ledamot i
arvodesberedningen

KS/2017:452
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21.

Interpellation kustnära företagande april 2017

KS/2017:788

6

22.

Anmälan av inkomna skrivelser
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Revisionsberättelsen och fråga om ansvarsfrihet
Revisionen, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden och avlämnar sin
revisionsberättelse för 2016 daterad 2017-03-27
Revisonen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ledamöter i
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden ansvarsfrihet.
Med anledning av att revisionen ändå riktat en anmärkning mot kommunstyrelsen har
kommunstyrelsen i beslut den 2017-04-26 § 89, lämnat en förklaring.
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Godkännande av årsredovisningen
Dnr KS/2017:256 KS/2017:256
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat ett förslag till årsredovisning för år
2016.
Kommunens resultat uppgick till plus 6,5 mkr. Det budgeterade resultatet var plus
11,5 mkr. Budgetavvikelsen uppgick till minus 5 mkr.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab
Tjänsteskrivelse, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2017-03-13
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-01-26 § 7
____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för 2016, samt
att avslå miljö- och byggnadsnämndens begäran om 300 tkr i resultatöverföring
mellan åren 2016 och 2017.
______________
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Arbetsmiljö- och Personalbokslut 2016
Dnr KS/2017:451
Kommunstyrelseförvaltningens stab lämnar härmed upprättat förslag till Arbetsmiljöoch Personalbokslut för år 2016.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat Arbetsmiljö- och personalbokslut för 2016.
________
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Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning
för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens
styrelse
Dnr KS/2017:672
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för räkenskapsåret 2016-0101 – 2016-12-31 som lämnats in till Orust kommun. Med handlingarna följer även
revisionsberättelsen.
Orust kommun ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2016.
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2016, samt
att bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2016
________
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Godkännande av Samordningsförbundet Västs
årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
Dnr KS/2017:573
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till
Orust kommun.
Kommunfullmäktige i berörda kommuner ska behandla fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Väst
Revisionsberättelse 2017-02-27
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2016 för Samordningsförbundet Väst och lägga
den till handlingarna, samt
att för Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
________
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Framtagande av planprogram och detaljplaner för Henåns
centrum samt medel härför
Dnr KS/2017:423
En översyn av Henåns centrum har varit aktuellt i olika omgångar sedan 90-talet med
syftet att möjliggöra en utveckling av samhället och öka attraktiviteten vilket även
pekas ut i kommunens översiktsplan 2009. Centrum omfattas idag av flertalet äldre
byggnadsplaner och detaljplaner, främst framtagna under 1970- och 1980-talet.
Områdena närmast vattnet är både i kommunal och privat ägo och planlagda för
hamnändamål, lättare industri och parkering och kring torget finns bestämmelser för
centrumändamål. Marken söder om Röravägen är planlagt för bostads- och
handelsändamål och i huvudsak friliggande tvåvåningsbebyggelse. Området omfattar
både kommunal mark i anslutning till hamnen, delar av Sjöbodkullen, torget och
andra gemensamma ytor samt ett flertal privata fastigheter. Rivningen av
reningsverket och brandstationen som tidigare fanns lokaliserade centralt i Henån har
frigjort yta som ger möjligheten att se på nya användningsområden. Det finns en stor
potential i att kunna öka kontakten både med havet och ån för att öka attraktiviteten,
samt att se över exploateringsgraden och användningen av ytorna.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta ett planprogram och
därpå följande detaljplan för Henåns centrum enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 § planoch bygglagen (PBL 2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Henåns centrum – med
total nettokostnadsram på +7,5 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2020, och
att godkänna kostnader för planprogram- och detaljplanearbete inom
exploateringsprojekt– Henåns centrum – med nettokostnadsram om -4,3 miljoner
kronor, och
att finansiering sker inom beslutad exploateringsbudget, och
att etapp 2-5 av översvämningsåtgärder ska genomföras efter att detaljplanen har
vunnit laga kraft, samt
att uppdra åt förvaltningsområde samhällsutveckling att ta fram ett förslag till
kostnadsfördelning för översvämningsåtgärderna utifrån det statliga
kommittédirektivet.
_________
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Christer Hellekant (MP) och Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
________
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Framtagande av planprogram och detaljplaner för
Svanesund centrum samt medel härför
Dnr KS/2013:1224
Svanesund är Orusts näst största samhälle och huvudort i den södra kommundelen.
Här finns ett av Orusts största utbud av service, handel och fritidsaktiviteter.
Svanesunds samhälle har under de senaste åren vuxit i snabb takt. Mellan 1965 och
1995 ökade invånarantalet från 350 till 1900 personer. Vid slutet av 2015 bodde drygt
2000 personer i Svanesund. Det finns en fortsatt efterfrågan på bostäder i samhället.
Svanesunds geografiska läge med färjeförbindelse till fastlandet och närheten till
Stenungsund gör det till ett av Orust strategiskt viktigaste samhällen för
bostadsutbyggnad. Orust driver tillsammans med Tjörn och Stenungsund det
Nordvästsvenska initiativet med syfte att uppnå förbättringsåtgärder för infrastruktur
i delregionen däribland en ny broförbindelse mellan Svanesund och fastlandet. En
broförbindelse skulle innebära att pendlingsförutsättningarna förbättrades avsevärt.
En bro skulle även utgöra en stark motor för samhällsutvecklingen i Svanesund med
omnejd.
I kommunens bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 påpekas behovet av ökad
planberedskap i Henån och Svanesund. I översiktsplanen pekas flera områden nära
Svanesunds centrum ut som lämpliga för bostadsutbyggnad bland annat Västra
Änghagenområdet, strax norr om centrum, där det pågår ett programarbete för ca
180 bostäder. Även den norra delen av föreslaget programområde för centrum, finns
utpekat för bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Svanesunds befintliga
centrumområde, söder om Färjevägen finns inte utpekat för omvandling i
översiktsplan, dock framgår att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Svanesund bör
tas fram i syfte att vidareutveckla översiktsplanens riktlinjer till en mer detaljerad
strategisk plan. Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan skulle till stor del
bestå i att se över samhällets centrala delar och trafiksituationen i samhället.
Kommunen bedömer att utförd trafikutredning och framtagandet av ett planprogram
för centrum till stor del fyller samma syfte som framtagandet av en fördjupad
översiktsplan. I bostadsförsörjningsprogrammet påpekas behovet av en förstärkning
av Svanesunds centrum.
Svanesund centrum omfattas idag av flertalet äldre byggnadsplaner och detaljplaner
främst framtagna under 1970 och 1980 talet. Föreslaget programområde för
Svanesunds centrum, sträcker sig på båda sidor om Färjevägen. Söder om Färjevägen
berör området ett flertal detaljplaner däribland byggnadsplan för del av Svanesund
centrumområdet (laga kraft 1975-11-13), detaljplan för Svanesunds centrum (laga
kraft 1989-02-23) samt att antal mindre detaljplaner. Gällande detaljplaner syftar
huvudsakligen till centrumändamål, handel, bostäder och gruppbostäder. I det södra
programområdet ingår ett flertal fastigheter som ägs av Stiftelsen Orustbostäder,
fastigheten Svanesund 3:168 (mataffär) i privat ägo samt del av kommunens fastighet
Svanesund 2:2. Föreslaget programområde norr om Färjevägen ligger utanför
detaljplan. Området består i huvudsak av fastighet Svanesund 7:64, som sedan 2014
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ägs av Stiftelsen Orustbostäder. Programområdets nordligaste del utgörs av
kommunens fastighet Svanesund 2:2.
Planprogrammet som är en första del i planprocessen syftar till att utreda
förutsättningarna för en utveckling av Svanesunds centrum och ligger till grund för
detaljplanearbetet och klargör detaljplanens genomförbarhet.
En översyn av de detaljplaner som innefattar Svanesunds centrala delar, anses
förenligt med översiktsplanens intentioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 170316
Programområdesskiss, 170316
Exploateringskalkyl, 170316
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta ett planprogram och
därpå följande detaljplan för Svanesunds centrum enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Svanesunds centrum –
med total nettokostnadsram på +11,4 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2021,
och
att godkänna kostnader för planprogram- och detaljplanearbete inom
exploateringsprojekt– Svanesunds centrum – med nettokostnadsram om -2,2
miljoner kronor, samt
att exploateringsbudgeten utökas med -1,3 mkr för 2017.
Anders Arnell (M) föreslår att planprogrammet även innefattar pågående
detaljplanearbetet Ängås gamla skola + industritomterna och idrottsplanerna.
Christer Hellekant (MP) med flera föreslår utskottet att besluta enligt förslag till
beslut.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för
samhällsutveckling beslutar i enlighet med Christer Hellekants, med fleras, förslag.
Anders Arnell (M) lämnar reservation till förmån för eget förslag.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
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att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta ett planprogram och
därpå följande detaljplan för Svanesunds centrum enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Svanesunds centrum –
med total nettokostnadsram på +4,4 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2021, och
att godkänna kostnader för planprogram- och detaljplanearbete inom
exploateringsprojekt– Svanesunds centrum – med nettokostnadsram om -2,2
miljoner kronor, samt
att exploateringsbudgeten utökas med -1,3 mkr för 2017.
_________
Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
________
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Antagande av planprogram, beslut om markanvisning samt
beslut om upprättande av detaljplan i Västra Änghagen,
Svanesund
Dnr KS/2011:214
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 § 77 om 1 500 tkr i medel för
planläggning av området. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en fortsatt
utbyggnad av bostäder i Svanesund, i området väster om Änghagen. Målsättningen är
här att skapa ett varierat utbud av boendeformer i en attraktiv miljö som skall
tillgodose dagens behov och locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra
en intern omflyttning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 170316
Planprogram, 170316
Programkarta, 170316
Exploateringskalkyl 170316
Markanvisningsprogram, 170316
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planprogram för Västra Änghagen, Svanesund upprättat 170316, och
att godkänna markanvisningsprogram för Västra Änghagen, Svanesund upprättat
170316, och
att besluta om att genomföra markanvisning utifrån beslutat markanvisningsprogram,
och
att uppdra åt kommunstyrelsen samhällsutveckling att upprätta en detaljplan för
Västra Änghagen enligt 5 kap. 10 § och 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900), och
att godkänna preliminär totalram för exploateringsprojekt– Västra Änghagen – med
total nettokostnadsram på +26,2 miljoner kronor, mellan åren 2016 till 2021, och
att till exploateringsbudgeten anslå ram för att upprätta detaljplan för Västra
Änghagen om -4,4 mkr, samt
att finansiering sker inom beslutad exploateringsbudget.
_________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________
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Antagande av avfallsplan 2017-2021
Dnr KS/2016:1953
Miljöbalkens 15 kap. 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning.
Denna består av två olika delar:
Föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen
Avfallsplan
Renhållningsordningen (föreskrifter och avfallsplan) skall antas av Orust
kommunfullmäktige. Nuvarande avfallsplan är från 1994.
Förslaget till avfallsplan beskriver Orust kommuns vision, mål och ambitioner för
den kommunala avfallshanteringen, med syfte att minska miljöbelastningen från avfall
och bidra till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen.
Orust kommuns vision för den kommunala avfallshanteringen:
Avfallshanteringen i Orust kommun
Sätter kunden i fokus genom att erbjuda god service
Bidrar aktivt till avfallsminimering och resurshushållning
Bevarar vår miljö så att såväl nuvarande som kommande generationer kan
leva, bo och trivas i Orust kommun.
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan
Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen,
Förvaltningsområde Samhällsutveckling ansvarar för renhållningen avseende avtal,
information, taxor och liknande. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller
de som kommunen bestämmer, i texten benämnd renhållaren.
Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av Miljö- och
byggnadsnämnden.
Avfallsplanen med bilagorna 1 – 6 har varit utställd för allmänhetens möjligheter att
lämna synpunkter på förslaget under perioden 2016-12-12—2017-01-06.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Avfallsplan 2017-2021, daterad 2017-03-10
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
Bilaga 2 Avfallsanläggningar
Bilaga 3 Nedlagda deponier
Bilaga 4 Miljöbedömning för Orust kommuns avfallsplan
Bilaga 5 Uppgifter till Länsstyrelsen
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Bilaga 6 Uppföljning föregående plan
Bilaga 7 Samråd
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Avfallsplan 2017-2021, daterad 2017-03-10.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
________
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Antagande av Föreskrift om avfallshantering
Dnr KS/2017:181
Miljöbalkens 15 kap. 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning.
Denna består av två olika delar:
Föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen
Avfallsplan.
Renhållningsordningen (föreskrifter och avfallsplan) skall antas av Orust
kommunfullmäktige. Nuvarande renhållningsordning (föreskrifter) är från 2004.
I samband med att de nya föreskrifterna antas av kommunfullmäktige upphör
motsvarande äldre föreskrifter att gälla. Dispenser som kommunal nämnd eller
förvaltning har meddelat med stöd av äldre föreskrifter gäller tills vidare.
Föreskriften innehåller bland annat Orust kommuns bestämmelser om hushållsavfall,
dispenser från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning.
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen,
förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar för renhållningen avseende avtal,
information, taxor och liknande. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller
de som kommunen bestämmer, i texten benämnd renhållaren.
Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av miljö- och
byggnadsnämnden.
Affärsdrivande verksamhet, planavdelningen, kommunkansliet och miljö- och
byggnadsförvaltningen har ingått i den tjänstemannagrupp som arbetat med
renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter).
Föreskrifterna för avfallshantering, med kartbilagor har kungjorts och varit på
utställning för allmänhetens synpunkter under 4 veckor (miljöbalken 15 kap, 42 §).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Föreskrift om avfallshantering i Orust kommun, daterade 2017-03-10
Kartbilagor
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Föreskrifter om avfallshantering i Orust kommun, daterade 2017-03-10.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
_________
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Rivning av Ängås gamla låg- och mellanstadieskola,
Svanesund
Dnr KS/2015:2053
Ängås gamla låg- och mellanstadieskola byggdes på 1950-talet. Skolan har använts
fram till 2015-01-16 då årskurs F-3 flyttade in i Ängås nya skola och 2015-08-18 då
årskurs 4-6 flyttade in i Ängås nya skola. Den nya skolan byggdes till följd av att den
gamla skolan konstaterades ha så bristfällig arbetsmiljö att personal och elever inte
skulle vistas där. Så sent som i slutet av 2015 gjordes ånyo en statusbesiktning av
fastighetens skick och där konstaterades att flera av byggnaderna var rivningsmässiga
medan ett par krävde omfattande renovering i de fall de skall nyttjas.
Idag står den gamla skolan tom, del av fastigheten Svanesund 7:13, i väntan på
kommande planarbete för Svanesunds centrum.
Syftet är att belysa fastighetsstrategiskt vägval för, del av fastigheten Svanesund 7:13,
området Ängås gamla skola.
Kommunen ska tillvarata sitt fastighetskapital effektivt. Fastighetsenhetens uppdrag
är att förvalta kommunens verksamhetslokaler med en målsättning om 100 %
uthyrningsgrad. Om verksamheterna inte har behov av en lokal/byggnad bör en
alternativ användning temporärt värderas på öppna marknaden alternativs så bör en
försäljning av fastigheten övervägas. Om det bedöms vara av ett strategiskt värde att
bibehålla fastigheten för den framtida långsiktiga samhällsutvecklingen, så bör
fastigheten bibehållas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-20
Statusbesiktning Ängås skola Låg & Mellanstadium, daterad 2015-11-23
Anders Arnell (M) föreslår att inte samtliga byggnader ska rivas utan att en eller flera
karaktäristiska byggnader, till exempel hus A och E, sparas som en ingrediens i den
framtida gestaltningen av området och att ansvarig planarkitekt medverkar i valet av
vilken eller vilka byggnader som bör sparas.
Ordförande finner att det finns två förslag, dels liggande förslag och dels Anders
Arnells (M) förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för
samhällsutveckling beslutar enligt liggande förslag till beslut.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
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att fastigheten gamla Ängås låg- och mellanstadieskola, del av Svanesund 7:13, ska
rivas.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Anders Arnell (M) reserverar sig mot beslutet.
_________

24

2017-05-02

25

Kommunfullmäktige

Antagande av riktlinjer för alkoholtillstånd
Dnr KS/2013:351
Som underlag finns ett reviderat av förvaltningen förslag till riktlinjer daterat 2017-0317. Bakgrunden till förändringarna är att i samband med Länsstyrelsens besök den 1
mars 2017 gällande kommunens verksamhet avseende alkohollagen, visade det sig att
dagens riktlinjer för alkoholtillstånd bör anpassas till Orust kommuns förutsättningar.
Det som bör revideras är: vaktkrav vid serveringstid efter klockan 03:00, vaktkrav vid
serveringstid efter klockan 04:00 och pausservering. Dessa stycken har tagits bort i
förslaget till ändring. Förslaget har anpassats efter kommunens strävan på att ta bort
sena serveringstider.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget daterat 2017-03-17 till riktlinjer för alkoholtillstånd.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
________
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Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust kommun 2017
Dnr KS/2017:368
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Orust kommun har regler för partistöd fastställts i kommunfullmäktige 2014-06-12
§ 92.
Vid inlämningstidens utgång 2017-04-01 har åtta av tio partier lämnat in
redovisningar. Det har inte inkommit några redovisningar från Kristdemokraterna
och Sverigedemokraterna.
Påminnelser har skickats ut till samtliga partier.
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade
redovisningar från partierna och dels räknat fram partistödet för år 2017.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta om utbetalning av kommunalt partistöd 2017 enligt följande:
Parti

Mandat

Mandatstöd

Partistöd

Summa

Socialdemokraterna

10

80640

8266

88905,6

Moderaterna

7

56448

8266

64713,6

Centerpartiet

5

40320

8266

48585,6

Liberalerna

5

40320

8266

48585,6

Vänsterpartiet

2

16128

8266

24393,6

Folkviljan Orust

2

16128

8266

24393,6

Kristdemokraterna

1

8064

8266

16329,6

Miljöpartiet

4

32256

8266

40521,6

Sverigedemokraterna 4

32256

8266

40521,6

Orustpartiet

1

8064

8266

16329,6

Summa

41

330624

82656

413280

_________
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Svar på motion om införande av demenssköterska och
demensteam
Dnr KS/2017:255
Ulla Buhr (S) föreslår i motion daterad 2016-03-03 kommunfullmäktige besluta att
Orust kommun utvecklar demensvården med demenssköterska och demensteam
utbildar personal till hemtjänsten, korttidsboende och äldreboende.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 29 mars 2017
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017
att anse motionen därmed besvarad.
_____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017,
anse motionen besvarad.
_________
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Svar på motion om bistånd för mat till äldre
Dnr KS/2016:1866
Solweig Lewin (L) föreslår i motion daterad 2016-11-17 kommunfullmäktige besluta
att biståndet för mat till de äldre i större utsträckning än idag anpassas till varje
enskilds individ.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 22 mars 2017
______________

Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 22 mars 2017
att anse motionen därmed besvarad.
_____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 22 mars 2017
anse motionen besvarad.
________
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Svar på motion angående införande av central vikariepool
för förvaltningsområde lärande och omsorg
Dnr KS/2017:198
Veronica Almroth (L) föreslår i motion daterad 2017-02-02 kommunfullmäktige
besluta att en
Liberalerna föreslår i en motion daterad 2017-02-02 att en utredning tillsätts för att
snarast möjligt kunna lägga ett förslag om hur en central vikariepool med
tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och omsorg ska kunna införas
så snart som möjligt, samt att en utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs
ett år efter att systemet införts.
Veronica Almroth (L) ställer fråga kring kvalitet, bemanning och kontinuitet som
motionen belyser. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger svar och förtydligande
information.
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till motionen.
Utskottet för lärandets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att pågående arbete inom Förvaltningsområde Lärande motsvarar intentionerna i
motionen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att då pågående arbete inom förvaltningsområde lärande motsvarar intentionerna i
motionen, och att det med anledning av läget av det pågående förändringsarbetet
inom förvaltningsområde omsorg inte är aktuellt med införande av en central
vikariepool för förvaltningsområde omsorg och lärande, samt
att med hänvisning till förvaltningsområde omsorg och lärandes gemensamma
skrivelse daterad 2017-03-29 anse motionen vara besvarad.
__________
Veronica Almroth (L) med instämmande av Eva Skoglund (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast utreda hur en
central vikariepool med tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och
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omsorg ska kunna införas så snart som möjligt, samt att en utvärdering av
kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att systemet införts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för omsorgs förslag.
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________
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Svar på motion om ny inriktning på Hogen industriområde
om Science park
Dnr KS/2016:1388
Anders Arnell, Moderaterna, föreslår i motion 2016-08-15, kommunfullmäktige
besluta att förändra inriktningen på Hogens industriområde till en Science Park, med
uppdra till kommunstyrelsen att genomföra detta; medel att utgå av
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
_______
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att förvaltningen påbörjat ett utredningsarbete i frågan, anse
motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
_________
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Medborgarförslag om flyttning av konstverket
Vikingaskeppet på Henåns torg
Dnr KS/2017:547
Ett medborgarförslag har kommit in om konstverket vikingaskepp på Henåns torg.
Eftersom man behandlar konstverket på Henåns torg illa föreslås det att flytta
konstverket till parken vid Henåns hamnen eller till Svanesund utanför Eklunden
eller Svanesunds badplats.
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Fyllnadsval för ny ledamot i arvodesberedningen
Dnr KS/2017:452
Mikael Hägne ( fd MP) har lämnat in avsägelse 2017-03-17 från uppdraget som
ledamot i arvodesberedningen
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Interpellation kustnära företagande april 2017
Dnr KS/2017:788
Det kustnära företagandet är en viktig del i kommunens näringsliv. Det kan handla
bland annat om fiskenäringen, hotellnäringen, handel, industri kopplat till den
maritima miljön och även nya näringar som ännu inte finns inom kommunen. Det är
viktigt att kommunen är tydlig med vilken typ av företagande man vill ska kunna
etablera sig i havsnära områden, såväl nya som redan existerande planlagda områden.
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Anmälan av inkomna skrivelser
Ny ersättare i för Ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2017:486
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