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Kommunfullmäktige 2010-2014
Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF § 68

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

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ledamot
Roger Hansson (S)
Gunilla Josefsson (S)
Bengt Torstensson (S)
Kerstin Gadde (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Catarina Mellberg (S)
Jörgen Nielsen (S)
Agneta Melin (S)
Anders Fröjdö (S)
Maivor Johansson (S)
Bertil Olsson (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Alexander Hutter (S)
Lotta Husberg (S)
Rolf Sörvik (S)
Inger Heimburger (S)
Gerhard Andersson(S)
Ingrid Cassel (M)
Bo Andersson (M)
Lars-Åke Gustavsson (M)
Christian Romberg (M)
Birgit Strömberg (M)
Anders Hygrell (M)
Sofia Hygrell (M)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Rolf Asplund (M)
Martin Göransson (M)
Nils-Erik Holmström (M)
Gunnar Lidén (M)
Bengt R Johansson (M)

Närv.
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Ja

Nej
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39
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Närv.

Tj.ers.

KF § 11
Nej Avst

Ja
X
X
X
X
X

KF §
Nej Av

Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (FO)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Malin Svensson (FO)
Anita Andrén Lum (FO)
Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Tomas Nyberg (FP)
Pernilla Tolleson (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)
Stefan Hjelmér (FP)
Bengt Johansson (C)
Thomas Ivarsson (C)
Birthe Hellman (C)
Johan Stein (C)
Eva-Lotta Westergren (C)
Stig Samuelsson (C)
Sven Olsson (MP)
Kristina Svensson (MP)
Johan Söderpalm (MP)
Eija Elmgren (MP)
Bengt E Carlsson (MP)
Leif Apelgren (KD)
Christer Almlöf (KD)

X
X
X
X
X

Ja
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Anders Tenghede (V)
Anna Hatt (V)
(SD)
Bengt Olsson (OP)
Keith Johansson (OP)
Thore Svensson (OP)
Summa

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
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X
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X
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KF § 57

Dnr 2011:870

Tyst minut för ekonomichef Bengt Fredriksson
Kommunfullmäktiges sammanträde startade med en tyst minut för att hedra minnet
av ekonomichef Bengt Fredriksson som nyligen avlidit.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Miljö- och byggnadsnämnden
KF § 58

KS/2011:310

Allmänhetens frågestund
Varför byggs inte ett nytt modernt fullgradigt reningsverk på västra Orust?
I översiktsplanen för Orust finns förslag på ny plats för reningsverk på västra Orust.
Frågan överlämnas till Verksamheten för samhällsutveckling, som ger frågeställaren
ett mer uttömmande, skriftligt svar.
Vad händer med projekt Kyrkeröd, när man kan se att så många fastigheter
blir störda av enbart skugga?
Byggnadsnämndens ordförande svarar att en oberoende utredning angående oljud
skall göras men återkommer med svar vid nästa fullmäktigemöte 2011-06-30.
__________
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KS/2011:685

Revisorerna informerar
Revisorerna redogjorde för det fortsatta arbetet med fokus på mobbning samt
belyste de resurser som krävs.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KF § 60

Dnr 2011:871

Redovisning av gruppen för fritidsbåtsmuseum
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-11 § 120 att uppdra till kommunstyrelsen att
utse en grupp för att utreda fritidsbåtsmuseum, arbeta fram en handlingsplan med
ekonomisk kalkyl som även innehåller förslag på förutsättningar på etableringen och
förslag på lämplig samarbetspartner med näringslivet och andra tänkbara
samarbetspartners för att etablera ett fritidsbåtsmuseum på Orust med inriktningen
dåtid, nutid och framtid och att för ändamålet i 2011 års budget arbeta in ett anslag
om 200 000 kr och att utredningens resultat ska redovisas senast vid
kommunfullmäktiges maj-sammanträde 2011 samt att detta projekt samkörs med det
pågående projektet ”Båtvarvsmuseum på Orust”.
__________
Utredningsgruppen för ett fritidsbåtsmuseum på Orust lämnade sin första rapport.
Arbetsgruppen startade i februari och har sedan dess samlat in kunskap och
information. Gruppen har bland annat träffat Västkustens Träbåtsförening,
Museieföreningen Sverige fritidsbåtar, Terra et Mare-projekt samt Södra Bohuslän
Turism AB. Ett samarbete med Bohusläns Museum har inletts och diskussioner har
även startat med Lysekils kommun som planerar ett maritimt upplevelsecentrum.
Bohusläns museum planerar för en utbyggnad där båtlivet kommer att ha en central
plats.
Fritidsbåtsmuseet skall visa båtbyggeriets dominerande ställning samt bli ett nordiskt
fritidsbåtsmuseum med fasta utställningar varvade med intressanta tillfälliga
utställningar. Lokalbefolkningen ska känna stolthet över sitt arv och sin industri.
Gruppen kommer att arbeta vidare med dokumentering samt samråd och dialog med
båtbranschen. Ny rapport för ställningstagande om fortsatt arbete kommer i slutet av
2011.
__________
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KS/2011:210

Interpellationer och frågor
Ingrid Cassel (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande.
”Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2010 informerades om
att det i juni 2010 tillsatts en likvidator för affärsfastigheten på Hermanö (Hermanö
2:148 KB). Ärendet skulle behandlas skyndsamt och förhoppningsvis var klart redan
under 2010. Vad har hänt i ärendet?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar att företagets likvidation är genomförd.
__________
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Exp:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
KF § 62

KS/2011:665

Prognos 1 - 2011
Som underlag finns skrivelse och dokument daterad 2011-05-06 som beskriver
resultatet av prognos 1.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna prognosen, samt
att lägga prognosen till grund för den framtida ekonomiska planeringen enligt
gällande regler om resultatöverföring mellan år.
__________
Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner prognosen, samt lägger prognosen till grund för den
framtida ekonomiska planeringen enligt gällande regler om resultatöverföring mellan
år.
___________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling

KF § 63

KS/2011:246

Antagande av planändring för Mollösund 24:1 m.fl., Mollösunds Wärdshus
Föreligger förslag till planändring för Mollösund 24:1 m.fl., Mollösunds Wärdshus,
daterat 6 april 2011. Planförslaget har varit utställt under tiden 12 november till den
23 december 2010.
Planändringens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av Mollösunds värdshus.
Befintlig byggrätt för komplementbyggnad i gällande detaljplan tas bort och ersätts
med område för uteservering/terrass.
Om- och tillbyggnaden av värdshuset syftar bl.a. till att kunna förbättra och
modernisera verksamhetens livsmedelshantering samt till att få en förbättrad avfallsoch varuhantering. Utöver detta ger planändringen möjlighet att tillskapa ett
begränsat antal nya övernattningsrum. Planändringen syftar även till att utöka
byggrätten för huvudbyggnaden för uppförande av veranda.
Ytterligare ett syfte med detaljplanen har varit att genom planförfarandet hämta in
ett brett underlag av synpunkter från allmänheten och myndigheter vad gäller
värdshustomtens kulturvärden och dess utvecklingsmöjligheter.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande detaljplan daterad 6 april 2011.
_________
Ingrid Cassel, Bengt Johansson och Kristina Svensson yrkar bifall till utskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen daterad 6 april 2011.
__________
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling

KF § 64

KS/2011:573

Plantillstånd för fritidsanläggning på fastigheten Edshult 1:28
Förfrågan föreligger om att få uppföra övernattningsstugor på fastigheten Edshult
1:28. Den aktuella fastigheten ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård
och samt helt inom riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken.
Syftet med anläggningen är att erbjuda korttidsboende på ett miljöanpassat sätt där
varje byggnad förses med eget avlopp, vatten och elförsörjning. Stor vikt läggs vid
stugornas utformning samt att deras åverkan på miljön minimeras för att skapa ett
område i samklang med de naturliga förutsättningarna platsen.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ansökan om plantillstånd.
_________
Bengt Johansson, Ingrid Cassel och Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige medger att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling

KF § 65

KS/2011:158

Avgift för parkeringsplatser i Mollösund
I Mollösunds samhälle finns för få parkeringsplatser under sommaren. I detaljplanen
för Mollösunds samhälle pekas det ut platser på kvartersmark som skulle kunna
användas till parkering.
Som underlag i ärendet finns skrivelse, daterad 2011-03-25 med bilagor från
verksamheten för samhällsutveckling.
Orust kommun har gjort en inventering av 316 befintliga fastigheter i Mollösund för
att klargöra vilka fastighetsägare som kan parkera på befintlig tomt. 130 fastigheter
har parkering på egen tomt och 32 fastigheter har möjlighet att anordna parkering på
egen tomt.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bygga ut parkeringsplatser enligt skrivelsens förslag i bilaga 1, 2 och 3, daterade
2011-03-25, under förutsättning att bygglov kan beviljas, samt
att begränsa försäljning av parkeringskort till ett per fastighet samt att de
fastighetsägare som har parkering på egen tomt inte skall vara behöriga att köpa
parkeringskort.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta ut en avgift på 1 750 kr/parkeringsplats per säsong (maj – september).
_________
Anders Fröjdö föreslår kommunstyrelsen besluta att bygga ut parkeringsplatser enligt
skrivelsens förslag i bilaga 1, 2 och 3, daterade 2011-03-25, under förutsättning att
bygglov kan beviljas, samt att begränsa försäljning av parkeringskort till ett per
fastighet samt att de fastighetsägare som har – eller har möjlighet att anlägga parkering på egen tomt inte skall vara behöriga att köpa parkeringskort.
Kommunstyrelsen bifaller Anders Fröjdös förslag.

Orust kommun
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en avgift på 1 750 kr/parkeringsplats per
säsong (maj – september).
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling

KF § 66

KS/2010:607

Godkännande av markanvisningsavtal med Ramböll om Henån 1:67
Orust kommun inledde under våren 2010 ett samarbete med Ramböll AB om
detaljplan för Henån 1:67 m.fl. Detaljplanen reglerar byggnation av 18 st. lägenheter
som skall upplåtas I bostadsrättsform samt byggnation av ca 20 st. parkeringsplatser
som skall kunna utnyttjas av kommunen under dagtid.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § 93 att ställa sig positiv till
planändring, samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande
och eventuellt införande i kommunens prioriteringslista för detaljplaner.
Förslag till markanvisningsavtal finns upprättat, daterat 2011-03-17.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat köp- och markanvisningsavtal med Ramböll AB om att sälja
fastigheten Henån 1:67 för 1 850 000 kronor.
_________
Ingrid Cassel med instämmande av Gunilla Josefsson föreslår kommun-fullmäktige
besluta att godkänna upprättat köp- och markanvisningsavtal med Ramböll AB om
att sälja fastigheten Henån 1:67 för 1 850 000 kronor, i syfte att bygga ett
seniorboende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Ingrid Cassels förslag.
__________
Roger Hansson och Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köp- och markanvisningsavtal med
Ramböll AB om att sälja fastigheten Henån 1:67 för 1 850 000 kronor, i syfte att
bygga ett seniorboende.
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling

KF § 67

KS/2007:94

Förlängning av genomförandeavtal för busshållplats längs väg 734 samt
anslutning vid Halse Nabb mellan Trafikverket och Orust kommun
I och med att ny detaljplan antagits för området Halse Nabb, del av Hals 2:41 i
Svanesund skall infart till Halsvägen byggas om för att få en säker infart.
Trafikverket medger en ombyggnad av infarten samt ny busshållplats om Orust
kommun tecknar ett samarbetsavtal med Trafikverket.
Tidigare avtal har tecknats mellan Trafikverket och Orust kommun men eftersom
ombyggnaden dragit ut på tiden har tidigare tecknat avtal förfallit.
Orust kommun har i exploateringsavtal lagt över allt ansvar för byggnation på
exploatörerna BJC Fastighets AB och Skaftöhus AB.
Ett nytt avtal mellan Trafikverket och Orust kommun har nu upprättats.
Avtalet, daterat 2011-04-12, syftar till att reglera ansvarsfördelningen och parternas
ekonomiska åtaganden för planering, projektering, byggande samt framtida drift och
underhåll av åtgärderna i detta avtal.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till genomförandeavtal för busshållplats längs väg 734 samt
anslutningsväg vid Halse Nabb, Orust kommun
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförandeavtal för busshållplats
längs väg 734 samt anslutningsväg vid Halse Nabb, Orust kommun.
__________

Orust kommun
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KF § 68

KS/2011:332

Motion om anslutning av va-nätet på västra Orust till Tjörns och Göteborgs vanät
Ingrid Cassel, moderaterna förslår i motion 2011-03-03 kommunfullmäktige besluta
att utreda möjligheten att skapa en pumpstation på västra Orust och med vattenlagd
ledning ansluta till Tjörns va-nät för vidare överföring till reningsverk i Göteborg.
Utskottet för verksamhetsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa motionen med hänvisning till att volymerna är för små för att göra en så
omfattande utredning som krävs.
Utskottet ser gärna att Orust kommun använder sitt slam till att utvinna nyttigheter.
_________
Bengt Johansson och Kristina Svensson yrkar bifall till utskottets förslag.
Anders Fröjdö föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Anders Fröjdös förslag.
__________
Bengt Johansson och Kristina Svensson föreslår kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen med hänvisning till att volymerna är för små för att göra en så
omfattande utredning som krävs.
Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Bengt Johanssons förslag.
Med 31 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 9 nej-röster för Bengt
Johanssons förslag beslutar kommunfullmäktige avslå motionen.
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Bengt Johansson för centerpartiets fullmäktigegrupp, Anders Tenghede (V), Bengt
Olsson (OP) och Johan Söderpalm för miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig
mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 69

KS/2011:298

Motion om utökad pendelparkering i Varekil
Bengt Johansson, centerpartiet föreslår i motion 2011-02-24 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast ta upp en diskussion med
Västtrafiks planeringsavdelning för att öka ytorna för pendelparkeringen i Varekil
samt att återrapportera till kommunfullmäktige senast i juni månad 2011.
Verksamheten för samhällsutveckling har yttrat sig i skrivelse 2011-04-11.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2011-04-11 anse motionen besvarad.
_________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad
2011-04-11.
__________

Orust kommun
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KF § 70

KS/2011:297

Motion om pendelparkering vid färjan i Svanesund
Bengt Johansson, centerpartiet föreslår i motion 2011-02-24 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen möjliggöra moped- och cykelparkering invid
färjan i Svanesund och möjliggöra en pendelparkering för bildar invid det ”nya”
reningsverket i Svanesund, samt att en återrapportering till kommunfullmäktige sker
senast i juni månad 2011.
Orust kommun har tillsammans med Stenungsunds kommun drivit frågan om att
förbättra kollektivtrafiken genom att förlänga bussturen linje Röd till Kollhättan. Det
gör att möjligheten för boende i Ödsmål och svanesundsområdet att åka kollektivt
har ökat.
I skrivelse 2011-04-11 från verksamheten för samhällsutveckling hänvisas till att som
redovisas i motionen skulle en pendelparkering kunna anläggas invid reningsverket i
Svanesund. En av fördelarna med det är att kommunen är markägare.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2011-04-11 anse motionen besvarad.
_________
Anders Fröjdö föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Torstensson och Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Bengt Torstenssons förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång.
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Ja-röst för Bengt Torstensson förslag.
Nej-röst för kommunstyrelsens förslag.
Med 30 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.
Hur var och en röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Bengt Johansson för centerpartiets fullmäktigegrupp, Anders Tenghede (V), Johan
Söderpalm för miljöpartiets fullmäktigegrupp och Bengt Olsson (OP) reserverar sig
mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 71

KS/2011:191

Motion om implementering av Lagen om valfrihet (LOV)
Christian Romberg, moderaterna föreslår i motion av den 9 februari 2011
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
skyndsamt se över möjligheterna till implementering av Lagen om valfrihet ((LOV).
Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008:962) trädde i kraft den 1 januari 2009.
Lagen gäller enbart inom området vård och omsorg i kommuner och landsting. För
kommuner är lagen frivillig, medan den är obligatorisk för landstingen.
LOV syftar till att öka inflytandet för medborgarna inom vård- och omsorgssektorn,
ge fler valmöjligheter och främja en mångfald av utförare.
LOV kan ge nya möjligheter såsom ökad lyhördhet för den enskilde brukarens
behov och önskemål samt att individens självbestämmande sätts i fokus. Fler
utförare kan ge möjlighet till nytänkande och mångfald.
I budgetproposition för 2011 klargör regeringen att det under mandatperioden
kommer att göras satsning för att fler kommuner ska införa fritt val för äldre inom
äldreomsorgen. Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för
den enskilde enligt LOV, annars bör tvingande lagstiftning övervägas.
Valfrihetssystem påverkar kommuns verksamhet på flera nivåer. Från kommuner
som infört valfrihetssystem redovisas förutom de positiva effekterna även
konsekvenser i form av kostnader för administrativt stöd, personalförstärkningar för
att utföra olika utredningar, översyn av ledningssystem, konsekvensutredningar, olika
insatser när LOV introduceras m.m.
En annan konsekvens avser insatser som kopplas till anpassning av ekonomisystem,
utveckling av system för kvalitetssäkring och uppföljning.
Införande av LOV kräver enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 7 april 2011,
ett omfattande förberedelsearbete i form av projektledning och utrednings- och
utbildningsresurser samt ökad generell administration.
Om Orust kommun har för avsikt att utreda frågan om implementering av Lagen
om valfrihetssystem kommer verksamheten att kunna söka statsbidrag.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Kommunstyrelsens utskott för omsorg att utreda frågan om
implementering av Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Gunilla Josefsson med instämmande av Johan Stein och Ingrid Cassel föreslår
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen (utskottet för omsorg),
att utreda förutsättningarna för implementering av lagen om valfrihet (LOV) samt
ansöka om statsbidrag härför.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Gunilla Josefsson förslag.
__________
Christian Romberg, Veronica Almroth och Gunilla Josefsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen (utskottet för omsorg), att utreda
förutsättningarna för implementering av lagen om valfrihet (LOV) samt ansöka om
statsbidrag härför.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2011:421

Fyllnadsval av ledamot i beredningen för ekonomi och intern planering
I skrivelse daterad 2011-03-16 avsäger sig Magnus Bylin (S) sitt politiska uppdrag
som ledamot i beredningen för ekonomi och intern planering.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta upp valet till nästa sammanträde.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att ännu en gång skjuta upp valet till nästa
sammanträde.
__________
Kommunfullmäktige utser Alexander Hutter (S) till ny ledamot i beredningen för
ekonomi och intern planering.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 73

KS/2011:93

Motion om granskning av renhållningsentreprenör
Bengt Olsson, Orustpartiet, föreslår i motion 2011-01-18 Kommunfullmäktige
besluta att uppdra till Kommunstyrelsen att granska hur Stenungsunds Renhållnings
AB sköter sitt uppdrag med slamtömning.
Som yttrande över motionen finns skrivelse från verksamheten för
samhällsutveckling, daterad 2011-03-09.
Ett entreprenadavtal, rörande slamtömning, är tecknat med entreprenören. I avtalet
framgår vilka villkor som gäller.
Om det kommer fram synpunkter på att avtalet inte följs, kontaktas entreprenören
alternativt tas ärendet upp vid samrådsmöten som hålls en gång i månaden enligt
avtal. På synpunkter och brister görs även uppföljning.
I avtalet framgår också entreprenörens åtagande vid tömningsplatsen. Kommer
entreprenören inte fram till fastigheten på grund av t.ex. oplogad väg kan
fastighetsägaren kontakta Stenungsunds Renhållnings AB och informera om detta
och då utgår vanligtvis ingen avgift.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till PM daterad 2011-03-09, anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa fullmäktigemöte 201105-26 då beslutsunderlaget varit ofullständigt.
__________
Bengt Olsson yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till PM daterad 201103-09.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2011:717

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ledamot i
kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014.
I skrivelse daterad 2011-04-21 avsäger sig Gunilla Svensson (KD) uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 75

KS/2010:65

Investering för om- och tillbyggnad av Fyrklöverns äldreboende
Föreligger förslag till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:

599 Fastigheter för vård- och omsorgsverksamhet
Investering för om- och tillbyggnad av Fyrklöverns
äldreboende
Beräknad utgift: 22 mkr

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25 § 13 att bevilja medel till projektering för
om- och tillbyggnad av Fyrklöverns äldreboende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen investering om 22 mkr; medel till ändamålet genom
upptagande av långfristiga lån.
__________
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen investering om 22 mkr; medel till
ändamålet genom upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KF § 76

KS/2011:592

Investering för anläggande av lagringsyta på Månsemyrs avfallsanläggning för
hantering av träavfall
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:

755 Renhållningsverket (affärsdrivande)
Anläggande av lagringsyta på Månsemyrs
avfallsanläggning för hantering av träavfall

Beräknad utgift: 2 500 tkr
Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 2 500 tkr, att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel för ändamålet 2500 tkr genom
upptagande av långfristiga lån.
__________
Kommunfullmäktige beviljar den föreslagna investeringen; medel för ändamålet 2500
tkr genom upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KF § 77

KS/2011:594

Investering för reservkraftsanläggning, Ellös närvärmeverk
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

757 Fjärrvärmeverk
Investering för reservkraftanläggning, Ellös
närvärmeverk
1 300 tkr

Utskottet för samhällsutveckling föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 1 300 tkr, att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 1300 tkr genom
upptagande av långfristiga lån.
__________
Kommunfullmäktige beviljar den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 1300
tkr genom upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KF § 78

KS/2011:595

Investering för ombyggnad av Henåns närvärmeverk
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

757 Fjärrvärmeverk
Investering för ombyggnad av Henåns närvärmeverk
5 665 tkr

Utskottet för samhällsutveckling föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 5 665 tkr, att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Föreligger omarbetad kalkyl på blankett daterad 2011-05-25. Utgiften beräknas där
till 5065 tkr.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag inklusive den nya kalkylen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 5065 tkr (enligt nytt
underlag) genom upptagande av långfristiga lån.
__________
Kommunfullmäktige beviljar den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 5065
tkr (enligt nytt underlag) genom upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun
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KF § 79

KS/2011:593

Investering för projektering av vatten- och avloppsledning mellan Henån Slussen och reservvatten mellan Slussen och Åh stiftgård, Uddevalla, samt
projektering av vatten- och avloppsledning mellan Sundsandvik, Uddevalla, och
Vindön
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:

Beräknad utgift:

751 Va-verksamhet (affärsdrivande)
Investering för projektering av vatten- och
avloppsledning mellan Henån– Slussen och
reservvatten mellan Slussen och Åh stiftgård,
Uddevalla, samt projektering av vatten- och
avloppsledning mellan Sundsandvik, Uddevalla, och
Vindön
3 000 tkr

Utskottet för samhällsutvecklings förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet, 3 000 tkr, att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
Finansieringsbudgeten.
_________
Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 3000 tkr genom
upptagande av långfristiga lån.
__________
Kommunfullmäktige beviljar den föreslagna investeringen; medel till ändamålet 3000
tkr genom upptagande av långfristiga lån.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 80

KS/2011:640

Ansvaret för gymnasiesamverkan Fyrbodal samt val av en ledamot och en
ersättare i Fyrbodals gymnasiestyrelse
Kommunerna i Fyrbodal har sedan 2006-01-01 ett avtal om samverkan inom
gymnasieskolan.
Detta avtal reglerar det uppdrag som kommunerna vill samordna inom
Fyrbodalssamarbetet.
Arbetet skall enligt avtalet ledas av en särskild tillsatt styrelse. Den styrelse som
avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut beslutade på sitt sista möte
att överlämna ansvaret för uppdraget till Fyrbodals direktion. Detta efter en
remissomgång ute i kommunerna. Detta innebär att direktionen övertar rollen som
styrelse enligt avtalet. För att detta skall vara helt tydligt och klart för alla parter
behövs ett beslut i samtliga berörda fullmäktigeförsamlingar.
I avtalet § 4 framgår att: ”För att leda och utveckla den samverkan som regleras i
detta
Samverkansavtal utses en styrelse bestående av en ledamot från envar av parterna.
För ledamot skall finnas en personlig ersättare. Ledamot och ersättare utses av parts
kommunfullmäktige”.
Kommunfullmäktige har utsett ledamöter till Förbundsdirektionen för den nya
mandatperioden.
I detta beslut framgår inte att detta uppdrag även innefattar att tillika inneha
uppdraget som styrelseledamot för gymnasiestyrelsen. Med anledning av detta krävs
kompletterande beslut i samtliga fullmäktigeförsamlingar.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Veronica Almroth, ledamot och Lars-Åke Gustavsson, ersättare,
entledigande från uppdragen i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt
att överlämna fyllnadsvalet till gymnasiestyrelsen till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret för efterlevnaden av
gymnasiesamverkansavtalet, samt

Orust kommun
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att utse Roger Hansson, Kårehogen, S som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse,
samt Ingrid Cassel som ersättare.
__________
Kommunfullmäktige bemyndigar Fyrbodals kommunalförbund att överta ansvaret
för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet, samt utser Roger Hansson,
Kårehogen, S som ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt Ingrid Cassel (M) som
ersättare.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 81

KS/2010:1165

Antagande av detaljplan för del av Svanesund 2:2, Orust kommun
Detaljplanen har varit föremål för utställning under tiden 28 mars – 19 april 2011.
Fyra yttranden har inkommit vilka ej innebär någon ändring av upprättat planförslag.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av gruppboende för vuxna med
intellektuella funktionshinder.
Utskottet för samhällsutvecklings beslut till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att, efter utvidgning av byggrätten, godkänna detaljplan för Svanesund 2:2, daterad
2011-03-21, för antagande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Svanesund 2:2, daterad 2011-03-21.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Claes Nordevik deltar inte i beslutet.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Claes Nordevik och Jörgen Nielsen anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av
ärendet.
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Svanesund 2:2, daterad
2011-03-21.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2010:1037

Anmälan av inkommen skrivelse
Protokoll från Länsstyrelsen – Ny ledamot i kommunfullmäktige
(Dnr 2010:1037)
__________
Skrivelsen läggs till handlingarna.
__________

