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Kommunfullmäktige 2010-2014
Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF § 124

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
15
16
17
18
19
20

Ledamot
Lotta Husberg (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Bengt Torstensson (S)
Kerstin Gadde (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Catarina Mellberg (S)
Jörgen Nielsen (S)
Agneta Melin (S)
Anders Fröjdö (S)
Alexander Hutter (S)
Bertil Olsson (S)
Rolf Sörvik (S)
Inger Heimburger (S)
Maud Simonsson (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Otto Jungermann (S)
Lena Kupiainen (S)
Ingrid Cassel (M)
Rolf Asplund (M)
Birgit Strömberg (M)
Anders Hygrell (M)
Sofia Hygrell (M)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Martin Göransson (M)
Nils-Erik Holmström (M)
Bengt R Johansson (M)
Hans Pettersson (M)
Bodil Näslundh (M)

Närv

Ja

Nej

KF § 124
Avst

Ja

Nej

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst

Anm

Kl. 18.00-19.25 § 121-123, kl.20.25-21.25 §127-132
Kl. 18.00-20.00 §121-125

Kl. 18.00-21.00 § 121-131

Kl. 18.00-20.00 § 121-125
Kl. 18.00-20.00 § 121-125

Kl. 20.25-21.25 § 126-132

Nr
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34

35
36
37

38

39
40
41

13
14

Ledamot
Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (Oberoende)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Anita Andrén Lum (FO)
Mats Arvidsson (FO)
Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Tomas Nyberg (FP)
Pernilla Tolleson (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)
Eva Karlsson (FP)
Stig Samuelsson (C)
Thomas Ivarsson (C)
Birthe Hellman (C)
Johan Stein (C)
Ingrid Nyström (C)
Thomas Asker (C)
Sven Olsson (MP)
Kristina Svensson (MP)
Johan Söderpalm (MP)
Marie Hedberg (MP)
Jörgen Emanuelsson (MP)
Leif Apelgren (Oberoende)
Christer Almlöf (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Anders Tenghede (V)
Anna Hatt (V)
(SD)
Bengt Olsson (OP)
Keith Johansson (OP)
Thore Svensson (OP)
Bo Andersson (Ober)
Lars-Åke Gustavsson (Ober)
Summa

Närv.
X
X
X
X
X

Ja
X
X
X
X

KF § 124
Nej Avst
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X
X
X
X

KF § 124
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Kl.19.45-21.25 § 124-132
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2014-09-11
KS/2014:39

KF § 121
Information om Henåns skola
Det pågår ett intensivt arbete med att projektera och kvalitetssäkra de olika delar som
ska åtgärdas i Henåns skola. Då det inte kommer att ske några synliga åtgärder på
skolområdet förrän i oktober blir det en paus i utgivningen av veckobreven under
några veckor. Återkommer när tidplanerna för de olika insatserna är klara.
Projektet leds av en av våra tjänstemän som tidigare har varit projektledare för bland
annat ett bygge i halvmiljardklassen i en annan västsvensk kommun. Projektledaruppdraget för Henåns skola är en heltidstjänst. Det finns också ett
projektledarbiträde och byggledare som är en extern konsult. Även detta uppdrag är
för närvarande på heltid. Byggmiljösamordnare för planering och projektering, s.k.
BAS-P, är en extern konsult.
De olika projekteringarna kommer att granskas av olika externa tredjepartsgranskare
för varje område. Dessa har tidigare inte varit involverade i projektet.
Områdena är: Ventilation – Mark – Bygg - Konstruktion - El
Exempel på tredjepartsgranskare är experter från bland annat Chalmers och ÅF.
När det gäller den så kallade vitboken så har konsultuppdraget för ”granskning av
hela byggprocessen avseende Henåns Skola” upphandlats strax innan sommaren och
konsultföretaget som ska utföra uppdraget är Mårtensson & Håkansson AB i
Göteborg. För detta har Kommunstyrelsen beviljat 200 000 kronor. Uppdraget
kommer att påbörjas så snart som överbesiktningsnämnden upphör. Skälet är att
konsulten är en av de som har utsetts till att ingå i överbesiktningsnämnden utifrån
sin tekniska kompetens.
Under tiden har kommunen arbetat med förberedelser inför granskningen genom att
sammanställa dokumentation som konsulten ska gå igenom. En fördel med att
granskningen har dragit ut på tiden är att det numera framkommit mycket mer
information som konsulten kan använda som underlag.
Konsulten, Ralph Håkanson, är inbjuden till nästa kommunstyrelsemöte den 25
september för att presentera sig.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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2014-09-11
KS/2014:38

KF § 122
Revisionen informerar
Information och rapporter från revisionen ska läggas upp på hemsidan.
Revisionen kommer att genomföra staffetmöte med utskott och nämnder under
hösten.
Under hösten kommer revisionen genomföra två granskningar med Price
Waterhouse Coopers.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp: Nyvalda
Personalchef
Troman
KS/2014:1206
KF § 123
Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige
I skrivelse daterad 2014-08-11 anhåller Roger Hansson (S) att bli befriad från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
Länsstyrelsen meddelar i protokoll, daterat 2014-08-22:
Ny ledamot: Lotta Husberg
Myckleby 248
472 93 Svanesund
Ny ersättare: Lena Kupiainen
Kårehogen 125
474 93 Ellös
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunchef
Samtliga nämnder och utskott
OKFS
KS/2009:1291
KF § 124
Förändring av nämndsorganisation för Orust kommun, från och med 2015-0101
Nuvarande nämndsorganisation antogs av Kommunfullmäktige 2010-04-29 § 36.
Istället för nämnder med motsvarande uppgifter, infördes bland annat
verksamhetsutskott till kommunstyrelsen med ansvar för sektorerna omsorg, lärande
och samhällsutveckling. Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra till en
arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium med rätt att anlita stöd
från KFI eller annan extern hjälp, att fortsatt granska den nya nämndorganisationen
och fortlöpande rapportera till kommunfullmäktige. Den nya nämndorganisationen
trädde ikraft 2011-01-01 och har under tid genomgått vissa förändringar.
Kommunstyrelsens ordförande initierade ärendet förslag till Förändring av
organisation för Orust kommun från och med 2015-01-01, daterad 2014-06-17, till
arbetsutskottet som beslutade 2014-06-26 § 75 att remittera förslaget till
kommunfullmäktiges preidium och miljö – och byggnadsnämnden för yttrande, samt
att ärendet beslutas av kommunstyrelsen 28 augusti 2014.
I övrigt finns yttranden från kommunfullmäktiges presidium i skrivelse daterad 201408-12 och beslut från Miljö och byggnadsnämnden daterat 2014-08-21 § 185.
Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag till kommunfullmäktige
att med förändring av beslutet 2012-03-29 § 55, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott så att ledamöterna i utskottet bestäms till tre och ersättarna till
tre, och
att införa motsvarande förändring i kommunstyrelsens reglemente § 34, och
att samtliga ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och
att med förändring av beslutet 2012-02-23 § 20 ändra miljö- och byggnadsnämnden
så att ledamöterna bestäms till fem och ersättarna till fem, och
att miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice
ordförande, och
att ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott tjänstgör när ordinarie ledamot är
förhindrad, och
att framtidsgruppens presidium förändras till att bestå av ordförande och en vice
ordförande som väljs av kommunfullmäktige, samt
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att i övrigt bibehålla nämndorganisationen enligt kommunfullmäktiges beslut 201004-29 § 36, och vad avser framtidsgruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 201212-27 § 216.
__________
Sven Olsson (MP), med instämmande av Johan Stein(C), föreslår fullmäktige besluta
om en ändring i tredje att-satsen i Lar-Åke Gustavssons förslag: samtliga
ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ordinarie eller ersättare, samt att stryka den
sjätte att-satsen: att ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott tjänstgör när
ordinarie ledamot är förhindrad.
Kerstin Gadde (S), med instämmande av Veronica Almroth (FP), föreslår
kommunfullmäktige besluta att ta bort framtidsgruppen.
Första förslaget enligt Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag att framtidsgruppen ska
kvarstå.
Andra förslaget enligt Kerstin Gaddes (S) förslag att framtidsgruppen ska tas bort.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller
Gustavssons förslag. Omröstning begärs och skall genomföras. Omröstning begärs
och skall genomföras.
Ja-röst för Lars- Åke Gustavssons (ober) förslag
Nej-röst för Kerstin Gaddes (S) förslag.
Vid omröstningen avgavs 6 ja, 5 nej och 2 avstår.
Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsens beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag till
kommunfullmäktige.
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska vara fem ordinarie
ledamöter och tre ersättare i verksamhetsutskotten.
Första förslaget enligt Lars-Åke Gustavssons förslag till förändring av första attsatsen, att med förändring av beslutet 2012-03-29 § 55, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott så att ledamöterna i utskottet bestäms till tre och ersättarna till
tre.
Andra förslaget enligt Ingrid Cassels (M) förslag till förändring av första att-satsen att
det ska vara fem ordinarie ledamöter och tre ersättare i verksamhetsutskotten.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller
Lars-Åke Gustavssons förslag. Omröstning begärs och skall genomföras.
Ja-röst för Lars- Åke Gustavssons (ober) förslag.
Nej-röst för Ingrid Cassels (M) förslag.
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Vid omröstningen avgavs 7 ja och 6 nej.
Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsens beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons (ober) förslag till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med förändring av beslutet 2012-03-29 § 55, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott så att ledamöterna i utskottet bestäms till tre och ersättarna till
tre, och
att införa motsvarande förändring i kommunstyrelsens reglemente § 34, och
att samtliga ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ordinarie eller ersättare,
att med förändring av beslutet 2012-02-23 § 20 ändra miljö- och byggnadsnämnden
så att ledamöterna bestäms till fem och ersättarna till fem, och
att miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice
ordförande, och
att framtidsgruppens presidium förändras till att bestå av ordförande och en vice
ordförande som väljs av kommunfullmäktige, samt
att i övrigt bibehålla nämndorganisationen enligt kommunfullmäktiges beslut 201004-29 § 36, och vad avser framtidsgruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 201212-27 § 216.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober) och Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige
besluta
att samtliga ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ordinarie eller ersättare,
att med förändring av beslutet 2012-02-23 § 20 ändra miljö- och byggnadsnämnden
så att ledamöterna bestäms till fem och ersättarna till fem, och
att miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice
ordförande, och
att framtidsgruppens presidium förändras till att bestå av ordförande och en vice
ordförande som väljs av kommunfullmäktige, samt
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att i övrigt bibehålla nämndorganisationen enligt kommunfullmäktiges beslut 201004-29 § 36, och vad avser framtidsgruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 201212-27 § 216, samt vad avser verksamhetsutskotten enligt kommunfullmäktiges beslut
2012-03-29 § 55 vari ledamöternas antal bestämdes fem.
Två förslag finns. Ordföranden frågar på båda och finner Lars-Åkes förslag antaget.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Beslutsgång
Lars-Åkes förslag = ja
Kommunstyrelsens förslag = nej
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 9 nej-röster.
Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Bertil Olsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att låta framtidsgruppen utgå
ur kommunens nämndsorganisation och därmed ta bort 6:e att-satsen.
Christina Bråkenhielm (S) yrkar bifall till Bertil Olssons förslag.
Två förslag finns. Ordföranden frågar på båda och finner Lars-Åkes förslag antaget.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Beslutsgång
Lars-Åkes förslag = ja
Bertil Olssons förslag = nej
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 13 nej-röster.
Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att samtliga ordföranden i verksamhetsutskotten ska tillhöra majoriteten, och ingå i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ordinarie eller ersättare,
att med förändring av beslutet 2012-02-23 § 20 ändra miljö- och byggnadsnämnden
så att ledamöterna bestäms till fem och ersättarna till fem, och
att miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice
ordförande, och
att framtidsgruppens presidium förändras till att bestå av ordförande och en vice
ordförande som väljs av kommunfullmäktige, samt
att i övrigt bibehålla nämndorganisationen enligt kommunfullmäktiges beslut 201004-29 § 36, och vad avser framtidsgruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 201212-27 § 216, samt vad avser verksamhetsutskotten enligt kommunfullmäktiges beslut
2012-03-29 § 55 vari ledamöternas antal bestämdes fem.
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Fullmäktiges socialdemokratiska grupp reserverar sig mot beslutet genom Catharina
Bråkenhielm.
Fullmäktiges folkpartigrupp reserverar sig mot beslutet genom Veronica Almroth.
__________
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Exp: OKFS
Kanslichef
Personalchef
KS/2014:884
KF § 125
Antagande av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
fr.o.m 2015-01-01.
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m.
2015-01-01 daterad 2014-06-03.
Alexander Hutter (S) föreslår att arvodesberedningen gör tillägget, alternativt intyg
från arbetslöshetskassan, ska medräknas i Bestämmelserna om ersättning,§13, andra
stycket.
Ingrid Cassel (M) föreslår att den del av bestämmelserna som rör valnämnden
återremitteras till arvodesberedningen med motiveringen att ersättning till
valnämnden ska förtydligas.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera den del av bestämmelserna som rör valnämnden med motiveringen
att ersättning till valnämnden ska förtydligas, samt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att arvodesberedningen ändrar §13, andra stycket till ”med styrkt avses
lönespecifikation eller arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan
utvisande att löneavdrag i motsvarande mån sker”.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss med hänvisning till att arvodena och en
eventuell översyn av organisationen bör synkroniseras.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt Veronica Almroths förslag.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att ändra §13, andra stycket till ”med styrkt avses lönespecifikation eller
arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan utvisande att löneavdrag i
motsvarande mån sker”, samt att ändra ersättningsnivån i förslag till Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01, bilaga §4
Förlorad pensionsförmån till 4,5 % på förlorad arbetsinkomst (2014:884)
__________
Veronica Almroth (FP) föreslår ändring av paragraf i §7 i Bestämmelser för
ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015, oppositionsråd på 40
procent.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att ändra §13, andra stycket till ”med styrkt avses lönespecifikation eller
arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan utvisande att löneavdrag i
motsvarande mån sker”, samt att ändra ersättningsnivån i förslag till Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01, bilaga §4
Förlorad pensionsförmån till 4,5 % på förlorad arbetsinkomst (2014:884)
Folkpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
Leif Apelgren (ober) och Ingrid Cassel (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
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Veronica Almroth (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring i paragraf §
7 i Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015,
oppositionsråd på 40 procent.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda och finner kommunstyrels
förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att ändra §13, andra stycket till ”med styrkt avses lönespecifikation eller
arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan utvisande att löneavdrag i
motsvarande mån sker”, samt att ändra ersättningsnivån i förslag till Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01, bilaga §4
Förlorad pensionsförmån till 4,5 % på förlorad arbetsinkomst (2014:884)
Fullmäktiges folkpartigrupp resevervar sig genom Veronica Almroth.
Fullmäktiges moderata grupp reserverar sig genom Ingrid Cassel.
__________
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Exp: Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2013:2112
KF § 126
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
”Lokala hälsoskyddsföreskrifter” antagen av Kommunfullmäktige § 1/91 behöver
uppdateras. Laghänvisningar sker till lagstiftning som idag inte längre gäller och en
del har hänt de senaste 20 åren. Miljöförvaltningen har därför skrivit ett förslag till
nya föreskrifter som är tänkta att ersätta de gamla Lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-05 § 330 att presentera förslag till
”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”, bilagt, samt
kartbilagor Orust Norra, Orust Södra och Orust Västra för Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-10 § 54 att återremittera ärendet till Miljöoch byggnadsnämnden med motiveringen att se över reglerna vad avser enskild
avloppsanordning och anslutning av ny toalett.
__________
Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 §125
Nämnden antar att det Kommunfullmäktige syftar till är hänvisningen till 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, strax innan 2 § i
de föreslagna föreskrifterna. Där står det följande:
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan miljö- och byggnadsnämndens tillstånd inrätta enskilda
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid
anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning.
Detta är en sammanfattning av 13 § som ordagrant lyder så här:
13 § Det krävs tillstånd för att
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
Det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan
avloppsanordning än som avses i första stycket.
En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala
nämnden. Ansökan prövas dock av generalläkaren i de fall generalläkaren utövar
tillsyn över anläggningen.
En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd
för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra
stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda
människors hälsa eller miljön.
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Detta är därmed en hänvisning till befintlig nationell lagstiftning nämligen
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fastställd med
stöd av Miljöbalken. Kommunen kan inte frångå denna bestämmelse i gällande
lagstiftning och de lokala föreskrifterna kan inte heller på något sätt göra den ogiltig.
Nämnden anser dock att det kan förtydligas att 13 § 2. endast gäller då det rör
anslutningen av en vattentoalett på befintlig anläggning som idag inte redan belastas
av en vattentoalett. Hänvisning kommer därmed att lyda på följande sätt:
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan miljö- och byggnadsnämndens tillstånd inrätta enskilda
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid
anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning till vilken vattentoalett inte varit
ansluten.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 § 125 att presentera förslag till
”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” med en liten
revidering för förtydligande samt kartbilagor Orust Norra, Orust Södra och Orust
Västra för Kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, med
kartbilagor, daterade 2013-11-18, och
att föreskrifterna träder i kraft 2014-10-01, samt
att föreskrifterna ersätter tidigare antagna ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter” antagna
av kommunfullmäktige § 1/91.
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, med
kartbilagor, daterade 2013-11-18, och
att föreskrifterna träder i kraft 2014-10-01, samt
att föreskrifterna ersätter tidigare antagna ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter” antagna
av kommunfullmäktige § 1/91.
__________
Bo Andersson (ober) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet till
Miljö- och byggnadsnämnden med motiveringen att förtydliga och uppdatera
beslutsunderlaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ingrid Cassels förslag.
__________
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KS/2014:1333

KF § 127
Framtidsgruppens redovisning inför ny mandatperiod
Birgit Strömberg (M) och Johan Söderpalm (MP) redovisar framtidsgruppens
uppdrag som bland annat innehåller en översyn av ÖP med fokus på hållbar
miljöutveckling. Framtidsgruppens visionsprocess ska antas av kommunfullmäktige i
november 2015.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2014:1335

§ 128
Framtidsgruppens underlag för Orust kommuns översiktsplanering (ÖP)
Kommunfullmäktiges fasta beredning, Framtidsgruppen, har i uppdrag att bereda
och bredda underlaget för framtida politiska ställningstaganden. Framtidsgruppen
ansvarar för kommunens långsiktiga och övergripande omvärldsbevakning, liksom en
långsiktig planering av områdena lärande, omsorg, samhällsutveckling samt planering
inom miljösektorn.
Mats Överfjord (M) redovisar att Framtidsgruppen bildades våren 2013 och hade sitt
första möte den 22 maj -13. Arbetet med ÖP inleddes senhösten -13 med att
gruppen gjorde studiebesök i andra kommuner, deltog i olika föreläsningar och
konferenser och tog del av forskning, allt i syfte att bredda underlaget för
kommunens översiktsplanering.
Under 2014 delade gruppen upp sig i olika arbetsområden. En omfattande forskning
gjordes inom områdena samhällsplanering, lärande, omsorg och kommunikationer.
Gruppen har tagit in erfarenheter från andra, till exempel kommunens tjänstemän,
näringsidkare, medborgare och andras arbete med ÖP, allt för att få en bra bild av
vad som är betydande för Orust kommun.
Vidare informeras om att Framtidsgruppen har inspirerats till nytänkande då det
gäller tyngden i ÖP. Under arbetets gång stod det klart att de värden som
medborgarna värdesätter mest är en god hälsa, hälsoaspekten skall tas hänsyn till i
alla beslut. Kommunen skall skapa goda och jämlika livsvillkor för all befolkning och
för alla åldrar. Kultur och fritidsaktiviteter är också viktiga. Profilera Orust som
bostadsort och turistort. Öka attraktiviteten genom att ge goda förutsättningar för
fler arbetstillfällen. En ytterligare landförbindelse, bro, samt förbättrat vägnät och
cykelbanor är också återkommande prioriteringar.
Informationen läggs till handlingarna
__________
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Exp: Utskottet för omsorg
KS/2014:610
KF § 129
Kvartal 2 2014 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige. Se bilaga.
Rapportering kvartal 2 2014 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

0
1
0

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
0
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 30 juli 2014.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 § SoL och 28 § f-g LSS).
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 § SoL och 28 § f-g LSS).
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2014:1231
KF § 130
Medborgarförslag om omedelbar reparation av Edshultshalls Ångbåtsbrygga
I medborgarförslag daterat 2014-08-15 föreslår förslagsställaren omedelbar
reparation av Edshultshalls ångbåtsbrygga med hänvisning till tidigare beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2014-09-11

KF § 131
Interpellationer och frågor
Anders Hygrell (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande:
” Min fråga gäller varför den ändrade detaljplanen för Lundens Industriområde inte
är genomförd
Eftersom det verka som den har varit klar ganska länge.”
Svar på Anders Hygrells fråga kommer att lämnas på fullmäktiges möte i oktober.
__________
Kommunstyrelsens ordförande svarar på Veronica Almroths fråga:
Bengt Torstensson (S) interpellerar kommunstyrelsens ordförande:
”Statistik visar att antalet viltolyckor i Sverige går ner.
Ett undantag finns och det är i Västra Götaland där antalet viltolyckor ökar.
Jag har tidigare tagit upp denna fråga då den är av synnerligen vikt för säkerheten för
människor på Orust.
Under 2012 arbetade vi ingående med denna fråga men sedan har inget skett.
”Åtgärdsplanen” som arbetades fram togs aldrig i bruk.
Varför har inte detta mycket viktiga arbete kommit igång?”
Anser ni i den politiska styrningen att detta är viktigt att arbeta med?”
Svar på Bengt Torstenssons fråga kommer att lämnas på fullmäktiges möte i
september.
__________
Lars-Åke Gustavsson svarar:
”Bengt Torstensson, du poängterar i interpellationen att antalet viltolyckor i Västa
Götalands län ökar, mittemot vad som sker i övriga landsdelar i Sverige.
Jag understryker din åsikt, att det är angeläget att arbeta för att bidraga till att
förhindra att viltolyckor uppstår i Orust kommun.
Dina tankar om förslag till åtgärder för att motverka viltolyckor längs vägarna i Orust
kommun har, som vi väl känner till, påbörjats under 2012 efter din fråga till
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kommunfullmäktige i slutet av 2010. Bland annat har konstruktiva överläggningar
skett med bland annat jakvårdsföreningar.
Efter dessa överläggningar har en del röjning av bland annat vass skett längs väg 160
och i väganslutningar till väg 178.
Trafikverket genomför, vad jag förstår, röjning varje år av buskage, högt gräs etc
längs vägarna. Detta röjningsarbete omfattar den angränsande marken, dikesrenar ett
fåtal meter längs vägarna, som just ingår i Trafikverket ansvarsområde.
Den stora frågan är hur en långsiktig frivillig överenskommelse kan komma till stånd.
Detta för att röja sly, högt gräs, vass och eventuellt avverka träd för att få breda
’gator’ utan skymmande vegetation.
Arbetet har ju egentligen kommit igång men tydligen mer eller mindre avstannat. Jag
är beredd att ånyo ta upp kontakterna med jaktvårsföreningarna, Trafikverket och
LRF för att hitta en varaktig lösning enligt dina intentioner.”
__________
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KF § 132
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion - översyn av busshållplatsernas benämningar – Bengt Torstensson (S)
Motion – möjligheten att erbjuda våra äldre tillfällen att äta gemensamt – Catharina
Bråkenhielm (S)
__________
Motion om giftfri kommun – Birthe Hellman (C)
Motion om införande av ungdomssida på kommunens hemsida – Lotta Husberg (S)
Motion om GPS i hemtjänst/hemsjukvårdens bilar – Anne-Marie Petersson (S)
Motion om cykelvägar - Anne-Marie Petersson (S)
Motion om rondeller på Orust – Els-Marie Ragnar (FpO)
Motion om att barn har rätt till en giftfri vardag – Sven Olsson, Kristina Svensson,
Johan Söderpalm (MP)
Motion om schemalagt fysisk aktivitet för kommunens grundskoleelever - Sven
Olsson, Kristina Svensson, Johan Söderpalm (MP)
Motion om utbildning av politiker – Birthe Hellman (C)
Motion om bättre kollektivtrafik för STO-området – Michael Relfsson (FpO)
Motion om att utskott ska ändras till nämnder – Michael Relfsson, Els-Marie Ragnar
(FpO)
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

