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Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån 2017-08-24 18:00-22:45

Beslutande

Se sida 2

Övriga deltagande

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare
Susanne Ekblad, ekonomichef

Utses att justera

Kristina Svensson (MP), Anders Arnell (M)

Justeringens
plats och tid

Medborgarservice, Henån
Måndag den 28 augusti kl. 16:00

Sekreterare

……………………………………..
Shkelqim Istrefi

Ordförande

………………………………………………………………………
Bengt Torstensson §§ 83-88
Ulla Kedbäck § 89

Justerare

……………………………………………………………………….
Kristina Svensson (MP)
Anders Arnell (M)

Paragraf 83-89

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

2017-08-24

Datum för anslags
uppsättande

2017-08-29

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
För protokollet
…………………………………….
Shkelqim Istrefi

2017-09-19
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF § 85 1:a

Nr

Ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kerstin Gadde (S)
Bertil Olsson (S)
Sirko Witte (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Bo Nordberg (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Bengt Torstensson (S)
Eva Skoglund (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)

N
ärv

Ja

Nej

Avst

KF § 89 2:a
Ja

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

Nej

Avst

KF §
Ja

Nej

Anmärkning
Avst

För Catharina
Bråkenhielm

Ulla Buhr (S)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)
11
12
13
14
15
16
17

Lisbeth Arff (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Mats Överfjord (M)
Martha Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M)
Bodil Näslund (M)
Martin Göransson (M)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (L)
Claes Nordevik (L)
Ulf Sjölinder (L)
Solweig Lewin (L)
Désirée Gullbrandz (L)
Jan Gustavsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Catharina Eriksson (L)

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Inga Göransson (C)
Birthe Hellman (C)
Daniel Peterson (C)
Thomas Asker (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Arne Johansson (C)

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Susanne Andersson (MP)

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

23
24
25
26
27

28
29
30
31

§§ 83-88
§§ 83-88
x
x
§§ 83-88
x
§§ 83-88

§§ 83-88
För Solweig Lewin

För Maria Sörkvist

§§ 83-88

För Sven Olsson
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KF § 85 1:a
Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Christian Hansen (SD)
Sandra Hallenberg (SD)
Fredrik Stengavel (SD)
Vakant

Närv

36
37

Michael Relfsson (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Raymond Johansson (OB)
Anders Wingård (FO)

x

x

x

x

x

x

Lena Janson (V)
Anders Tenghede (V)
Sickan Johansson (V)
Vakant

x

x

x

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)
Christer Persson (KD)

x

41

Bengt Olsson (OP)
Aina Gunnarsson (OP)
Christina Kobel (OP)

x

39

Summa

Ja

x

Nej

Avst

KF § 89 2:a

Nr
32
33
34
35

38

3

Ja

Nej

x

x

x

24

Nej

Anmärkning
Avst

För Els-Marie Ragnar

För Anders Tenghede

x

x

14

KF §
Ja

§§ 83-88

x

x

Avst

26
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§ 83
Revisionen informerar
Revisionen informerar om en grundläggande granskning som kommer ske inom kort.
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 84
Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
Dnr KS/2012:1404
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en utveckling av VA-försörjningen i Orust
kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är en VA-översikt,
sammanställd under hösten 2013 samt en VA-strategi, antagen av
kommunfullmäktige i början av 2016. Denna VA-plan bygger på de beskrivningar
som finns i VA-översikten och på de ställningstagande som finns i VA-strategin.
________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-plan 2017, Orust kommun daterad 2017-05-02 med tillhörande bilagor 1,
2 och 3 samtliga daterade 2016-12-30
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________
Lars Larsson (C), Veronica Almroth (L) och Kerstin Gadde (S), Hans Pettersson (M)
med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och byggnadsförvaltningen
_________

Orust kommun
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§ 85
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Dnr KS/2017:340
I sammanhanget översyn av den politiska organisationen behandlades bland annat
motionen daterad 2015-01-27 från Fredrik Stengafvel (SD) som utöver förslag
berörande kommunstyrelsen också innehöll förslag till kommunfullmäktige att
besluta om ett minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige från 41 till 31
ledamöter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-07 att remittera frågan om
antalet ledamöter i kommunfullmäktige till partierna för yttrande senast 18 maj.
_____________
Kristina Svensson (MP) och Maria Sörkvist (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 41.
Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att
antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
enligt Kristina Svenssons (MP) förslag.
Mot beslutet reserverar sig Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L).
_________
Elsie-Marie Östling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska bestämmas till 31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Mot beslutet reserverar sig Veronica Almroth (L) och Hans Pettersson (M).
_______
Veronica Almroth (L) med instämmande av Hans Pettersson (M), Sofia Hygrell (M)
föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska
bestämmas till 31.
Inga Göransson (C), Bertil Olsson (S), Kerstin Gadde (S) med flera yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag antaget.

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-24

Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja”
”Den som röstar för Veronica Almroths (L) förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 14 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Veronica Almroth (L), Hans Pettersson (M) och Kajsa-Karin Andersson (KD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
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§ 86
Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhults
återvinningsstationer
Dnr KS/2017:195
Solweig Levin (L) och Anders Arnell (M), föreslår i motion daterad 2017-02-01
kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr
och Timmerhults återvinningsstationer så tillvida att taxan för privatpersoner och
företag blir densamma.
___________
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02 anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Anders Arnell (M) tillåts att till protokollet få anteckna att han istället återkommer
med en ny motion där syftet uttrycks så tydligt att det inte kan missförstås.
__________
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§ 87
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
enligt SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:13
Orust kommun ska, 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 ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige. Se bilaga.
Rapportering kvartal 1 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån.

Individ- och familjeomsorgen
4****
0
Vård och omsorg
14*
9***
Stöd och omsorg (LSS)
1
0
* Varav två har återtagit sin ansökan och fem har tackat nej till erbjudande
** Varav __ har flyttat till annan kommun
*** Varav en har tackat nej till erbjudande
****Varav en åter till Migrationsverket

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor i juni 2017.
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.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport Biståndsenheten LSS och SoL Äldreomsorgen 2017-04-13
Tjänsteskrivelse 2017-06-07
Kvartalsrapport Individ- och familjeomsorgen 2017-06-07
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2017 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet för omsorgs förslag.
_________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Förvaltningsområde omsorg.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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2017-08-24

§ 88
Anmälan av inkomna skrivelser
Dom: kommunfullmäktiges beslut 11 maj 2017 § 51 ”Godkännande av Stiftelsen
Orustbostäders årsredovisning” – Förvaltningsrätten Göteborg
Dom: kommunfullmäktiges beslut 13 oktober 2016 §§101-116 ”Inkallande av
ersättare på sammanträdet”
___________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 89
Antagande av budget 2018 med plan för 2019 och 2020
Dnr KS/2016:2021
Den politiska majoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2018 med plan för 2019
och 2020.
Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre
målområden. Dessutom ges sju riktade uppdrag under planperioden utifrån den
politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är
utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, upprättad av kommunstyrelseförvaltningens stab 2017-05-24
Förslag till budget 2018 med plan för 2019 och 2020, framtagen av den politiska
majoriteten med stöd av kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-24.
Protokoll från centrala samverkansgruppen 2017-06-08 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
___________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2018 med plan för 2019
och 2020,
att fastställa de finansiella målen för åren 2018-2020,
att fastställa de övergripande målen för verksamheterna för åren 2018-2020,
att fastställa skattesatsen till 23,61 kr per skattekrona för 2018, vilket innebär en
oförändrad skattesats jämfört med 2017,
att fastställa budgetramar för nämnder och förvaltningsområden år 2018 samt
preliminärt för 2019 och 2020,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar, uppdrag
och verksamhetsförändringar som redovisas för åren 2018-2020,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2018 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt,
att beslut om taxeförändringar för de affärsdrivande verksamheterna tas i
kommunfullmäktige senast i november 2017,
att fastställa investeringsbudget för år 2018 samt preliminära investeringsramar för
2019 och 2020,
att under hösten 2017 fortsätta arbetet med att se över kommande investeringsbehov
för 2018 och framåt,
att en revidering av 2018-2020 års investeringsbudget görs efter att 2017 års
redovisning är stängd för året,
att fastställa internräntan till 1,75 %,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till
857 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2018 med
högst 100 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller till betalning under år 2018,
samt
att nämnderna ska besluta om sina uppdragsdokument inklusive detaljbudget för
2018 senast under november månad 2017
Veronica Almroth (L) och Anders Arnell (M) meddelar att de inte deltar i beslutet.
________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Veronica Almroth (L) för liberalerna och Hans Pettersson (M) för moderaterna
meddelar att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
__________
Hans Pettersson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
resultatkassaflödes samt balansbudget för 2018 med plan för 2019 och 2020 i
enlighet med moderaternas dokument 2017-08-24 samt att fastställa skattesatsen till
22,61 kronor per skattekrona för 2018.
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av att
uppdra till kommunstyrelsen att utreda frågan om kommunsammanslagning med
finansiering från kommunstyrelsens medel till förfogande med direktiv i enlighet med
följande:
1. Utredningen gällande kommunsammanslagningen ska vara allsidig och objektiv.
2. Utredningen ska utföras av en extern part.
3. Utredningen ska utreda vilka angränsande kommuner eller kommundelar som
skulle kunna vara möjliga för partners inbegripet vilka för- och nackdelar respektive
förslag har främst för Orust kommun men även översiktligt för de andra inblandade
kommunerna.
4. Utredningen utreder vilka förändringar som krävs av Orust kommun för att göra
en sammanslagning önskvärd av alla inblandade kommuner.
Inga Göransson (C), Kerstin Gadde (S) och Bertil Olsson (S), med flera yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag antaget.
Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för kommunstyrelsen förslag röstar ja”
” Den som röstar för Hans Petterssons (M) förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 4 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Hans Pettersson (M) reserverar sig för moderaterna.
Kommunfullmäktige avslår därefter Veronica Almroths (L) tilläggsyrkande.
Ulf Sjölinder (L) reserverar sig för liberalerna.
__________

