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KF § 129

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-10-20

KS/2011:1682

Orust Jet-ski klubb
Orust kommunfullmäktige uppvaktade deltagare i Orust Jetski klubb för deras
framgångar i VM i USA. Klubben hade sju förare på plats som sammanlagt erövrade
tre guld-, en silver- och fyra bronsmedaljer. Sverige blev trea bäst i världen bland 40
startande nationer.
__________
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KS/2011:1683

Presentation av Mycklebys Musik- och Kulturförening
Myckleby musik- och kulturförening finns och verkar på Orust och har i 5 år
arrangerat Myckleby Musikfestival. Föreningen bildades från början med tanken att
skapa en scen på Orust för lokala band.
__________
Föreningen presenterade sin verksamhet med sång och tal. Föreningen startade 2007.
Varje år arrangeras en musikfestival, där fler och fler artister deltar. Föreningen
berörde dock svårigheten att driva föreningen vidare utan ekonomiskt stöd.
__________
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KS/2011:685

Revisorerna informerar
Revisionens ordförande framförde synpunkter på delårsrapporten, som trots det
uppvisade resultatet på +6.3 miljoner är långt ifrån vad man avser med god,
ekonomisk hushållning. Dessutom innehåller rapporten inga mätbara mål.
Reglementet för revisionen, som ännu ej är färdigt, efterfrågades.
Revisionen har gjort besök på bl a Ängås och Henåns skola för att undersöka skolk
och mobbning. Besöken har varit mycket positiva.
__________
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KF § 132

KS/2011:1581

Godkännande av kommunens delårsrapport med prognos 2
Föreligger delårsrapport med prognos 2 för 2011.
__________
Ingrid Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en handlingsplan för att få kommunens
affärsmässiga verksamheter i ekonomisk balans och presentera denna för
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bifaller Ingrid Cassels förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten, samt
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med Budget 2012 med plan 2013 och 2014.
__________
Roger Hansson, Bengt Johansson, Gunilla Josefsson samt Kristina Svensson yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten, samt
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med Budget 2012 med plan 2013 och 2014.
__________

7

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

2011-10-20

KF § 133

KS/2011:1582

Godkännande av årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2010 för
samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda bildades den 16 oktober
2008 i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna Uddevalla, Orust och
Färgelanda, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.
I ärendet finns årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2010, daterad
2011-02-10 samt revisionsberättelse för 2010, daterad 2011-03-21.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 134

KS/2011:1566

Ändrad taxa från 2012 för prövning och kontroll inom livsmedelstillsynen
Syftet med livsmedelstaxan är att den svenska regeringen har beslutat att den
offentliga kontrollen till fullo ska bekostas av avgifter. Kommunerna åläggs samtidigt
en skyldighet att ta ut avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. De avgifter
som kontrollmyndigheterna skall ta ut är dels årlig kontrollavgift för
livsmedelskontrollen dels avgifter för extra offentlig kontroll och dels avgifter för
godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar.
Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som
kontrollmyndigheten utför ska avgiftsfinansieras. Fortfarande gäller att
kontrollmyndigheterna genom rådgivning, information och på annat sätt skall
underlätta för den enskilde företagaren att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
lagstiftningen genom att denna del av verksamheten inte ingår i kontrollen och skall
inte heller finansieras med avgifter (12 § livsmedelslagen (2006:804)).
Orust kommun antog 2010 taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och
foderområdena. Taxan gäller från 2010-05-01. Livsmedelstaxan får ändras utifrån
utveckling av konsumentprisindex. Nuvarande taxan för livsmedelskontroll är
fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-29, § 46, OKFS 2.2.6.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i maj 2011 tagit fram en
beräkningsmodul för ett lokalt underlag för kommunal timtaxa. Timtaxan beräknas
som 2 separata taxor varav en för offentlig kontroll (normal kontroll) och en taxa för
extra offentlig kontroll.
Extra offentlig kontroll är den kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad har
påvisats i den normala kontrollen. Extra offentlig kontroll kan även vara den kontroll
som utförs med anledning av befogade klagomål och liknande.
De föreslagna timtaxorna är beräknade utifrån nuvarande lokala kontrollkostnader i
Orust kommun och enligt SKL-modulen. Taxan för offentlig kontroll utgör 960 kr
och 700 kr för extra offentlig kontroll. Riskklassningen av samtliga livsmedelsföretag
måste utföras under hösten för att kunna gälla från och med 1 januari 2012.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-09-15 § 212
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ändrad livsmedelstaxa för prövning
och kontroll för livsmedelstillsynen, och
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2012, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2011-10-20

att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
__________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ändrat livsmedelstaxa för prövning och kontroll för
livsmedelstillsynen att gälla fr.o.m. 1 januari 2012.
__________
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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§ 135
Motion om utredning av isklättervägg
Bengt Torstensson, socialdemokraterna, föreslår i en motion 2011-06-12,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten
att anlägga en isklättervägg på Orust.
I yttrande över motionen från kommunstyrelseförvaltningen anförs att
verksamheten för samhällsutveckling idag inte har någon möjlighet att bedriva en
verksamhet som tillika kan bedrivas av en förening. Den form av anläggning som
redovisas kommer att behöva tillsyn. En förening skulle eventuellt kunna ansöka om
föreningsstöd för denna typ av aktivitet.
Kerstin Gadde yrkar avslag till motionen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kerstin Gadde förslår fullmäktige besluta att återremittera motionen för ytterligare
utredning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kerstin Gaddes förslag.
__________
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KF § 136

KS/2011:1435

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering för köp av del av
fastigheterna Mulltorp 1:11 och 1:30
Bakgrund
Fastighetsregleringsavtal berörande fastigheterna Svanesund 2:2, del av Mulltorp
1:11, 1:30 och Gömme 1:138 är upprättat, se bifogad bilaga daterad 2011-08-29. Del
av fastigheterna Mulltorp 1:11 och 1:30 skall överföras till kommunens fastighet
Svanesund 2:2 genom fastighetsreglering.
Fastighetsgränserna för säljarnas kvarvarande fastighet Gömme 1:138 skall justeras
enligt samma fastighetsregleringsavtal.
Markområdet är upptaget i kommunens översiktsplan som reservområde för
bostäder.
Köpeskillingen är 20 kr/m2 och skall erläggas av kommunen när Lantmäteriet har
mätt in området och när förrättningen har vunnit laga kraft.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva del av fastigheterna Mulltorp 1:11 och 1:30 för 700.000 kronor, samt
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, upprättad 2011-08-29.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva del av fastigheterna Mulltorp 1:11 och 1:30 för 700.000 kronor; medel
till ändamålet genom långfristig upplåning, samt
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, upprättad 2011-08-29.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva del av fastigheterna Mulltorp 1:11 och 1:30 för 700.000 kronor; medel
till ändamålet genom långfristig upplåning, samt
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, upprättad 2011-08-29.
__________
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KF § 137

KS/2011:1476

Medel till planläggning av Henån 1:275 samt del av Henån 1:306
I området finns idag en pågående verksamhet med Montessoriskola och
äldreboende. För att kunna nyttja området mellan pågående verksamheter krävs en
planläggning.
Planläggning samt geotekniska utredningar skall genomföras vid Kaprifolgården.
Utifrån denna utredning kommer beslut att tas om det är möjligt att utföra
byggnation på detta område.
Beräknad kostnad: 500 tkr.
Claes Nordevik yrkar bifall till medelsanvisningen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för ändamålet anvisa 500 tkr; medel ur eget kapital.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för ändamålet anvisa 500 tkr; medel till ändamålet genom långfristig upplåning.
__________
Claes Nordevik yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att för ändamålet anvisa 500 tkr; medel till ändamålet genom långfristig upplåning.
__________
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KF § 138

KS/2011:1475

Medel till geoteknisk utredning för Henåns centrum
För att kunna gå vidare i planeringen kring Henåns centrum skall det bl.a.
genomföras en geoteknisk utredning. Utifrån denna utredning kommer beslut att tas
om det är möjligt att ta fram en ny detaljplan för vidare utveckling av Henåns
centrum.
Beräknad kostnad: 300 tkr
Claes Nordevik yrkar bifall till medelsanvisningen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att för ändamålet anvisa 300 tkr; medel ut eget kapital.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för ändamålen anvisa 300 tkr; medel till ändamålet genom långfristig upplåning.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 139

KS/2011:218

Antagande av detaljplan för fastigheten Svanesund 3:42
Planhandlingarna har tidigare varit föremål för samråd enligt PBL 5 kap 28 § under
tiden17 juni 2011 – 15 juli 2011. Nu föreligger detaljplan för antagande.
Planens syfte är att skapa byggrätt för nytt flerbostadshus med 3-4 lägenheter. Idag
finns ett befintligt bostadshus på tomten innehållande två lägenheter som
fastighetsägaren avser att förbättra. Istället för renovering bedöms det lämpligare att
nytt bostadshus uppförs för att skapa nya lägenheter med förbättrade
boendekvaliteter.
Claes Nordevik yrkar att kommunen ska anta detaljplanen för Svanesund 3:42.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Svanesund 3:42, upprättad den 31 augusti 2011,
enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
enligt utskottets förslag.
__________
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Svanesund 3:42, upprättad den 31 augusti 2011,
enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
__________
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KF § 140

KS/2011:260

Kvartal 2 2011 - Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g § LSS
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). En rapporteringsskyldighet
infördes i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Kommunstyrelsen skall, enligt Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:35,
till Socialstyrelsen och kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen en gång per kvartal, som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet samt beslut som har verkställt.
Rapportering skall även ske om avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Till fullmäktige ska kommunstyrelsen lämna en statistikrapport med avidentifierade
uppgifter.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum och även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Ett gynnande beslut inom handikappomsorgen har enligt statistikrapporten, inte
kunnat verkställas under kvartal 2 2011 på grund av platsbrist. Kvartalsrapporten har
expedierats till Socialstyrelsen och kommunens revisor 1 juli 2011.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten för andra kvartalet 2011 för ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f SoL samt enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g § LSS.
__________

Orust kommun
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten för andra kvartalet 2011 för ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f SoL samt enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g § LSS.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_________
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KF § 141

KS/2011:863

Motion om förbud mot giftormar som husdjur
Bengt Olsson, Orustpartiet föreslår i motion 2011-05-24 kommunfullmäktige besluta
att införa förbud mot hållande av giftormar som husdjur inom Orust Kommun.
I förvaltningens yttrande över motionen, daterat 2011-09-01, framgår att frågan till
viss del kan regleras via de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, men att ett generellt
förbud inte är möjligt.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad som framförts i skrivelse 2011-09-01 samt den översyn
som ska ske av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Bengt Olsson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Bengt Olsson reserverar sig till förmån för eget förslag.
__________
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KF § 142

KS/2011:1413

SOLTAK - samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och
Kungälvs kommuner
SOLTAK, en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet,
Tjörn, Ale och Kungälv har utvecklats påtagligt de senaste tre åren. För att ge
medborgarna i våra kommuner ”mer värde för pengarna” och inte minst klara de
utmaningar vi har framför oss i form av den demografiska utvecklingen och vårt
behov av utveckling för tillväxt är det angeläget att SOLTAK-samverkan utvecklas
vidare.
Samverkan mellan kommuner i Sverige har pågått länge i olika former. Från
sommaren 2008 och framåt har ett informellt samverkansarbete utvecklats mellan
kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Politiskt har
utvecklingsarbetet förankrats i några gemensamma träffar med
kommunstyrelsepresidierna. På tjänstemannasidan har kommunchefer och
förvaltningschefer/sektorschefer medverkat i arbetet och svarat för att vissa frågor
tagits om hand i organisationerna.
Kommunstyrelsepresidierna gav 2011-03-14 kommuncheferna i uppdrag att
redovisa ett förslag till hur ett fortsatt SOLTAK-arbete kan organiseras och hur det
ska inriktas.
I skrivelse 2011-08-26 från kommunchefen redovisas pågående samarbeten och
förslag på fortsatt samarbete.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun deltar i SOLTAK-samverkan i enlighet med den i skrivelse 201108-26 föreslagna inriktningen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2011-10-20

Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun deltar i SOLTAK-samverkan i enlighet med den i skrivelse 201108-26 föreslagna inriktningen.
__________

Orust kommun
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KF § 143
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om följekort på ärenden, för att underlätta uppföljningen – Michael Relfsson
(FpO) Dnr 2011:1646
Motion om samordning av avgifter och kontroller – Michael Relfsson (FpO)
Dnr 2011:1647
__________

