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Marie-Louise Bergener
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DELTAGARFÖRTECKNING
Omröstningsprotokoll

Nr
1
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15
16

Ledamot
Roger Hansson
Anders Hygrell
Bengt Johansson
Gunilla Josefsson
Holger Formgren
Birgit Strömberg
Bengt Torstensson
Thomas Ivarsson
Gunilla Svensson
Kristina Svensson
Ulla Buhr
Bo Andersson
Björn Persson
Elsie-Marie Östling
Inga Göransson
Anders Tenghede

17
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Lars-Åke Gustavsson
Magnus Bylin
Hans Pernervik
Claes Nordevik
Ingrid Nyström
Catharina Bråkenhielm
Gun Johansson
Lisbeth Arff
Sven Olsson
Gerhard Andersson
Stig Samuelsson
Martin Göransson
Agneta Melin
Ulf Sjölinder
Jörgen Nielsen
Gunnar Persson
Eva-Lotta Westergren
Maivor Johansson
Mikael Gustavsson
Keith Johansson
Leif Appelgren
Bodil Näslund
Irma Sjölinder
Denise Larsson
Einar Jansson
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Exp:
Den valda
Personalenheten
Valpärm
Web-master
KF § 66

KS/2010:441

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden fram till och med 31 oktober 2010
Länsstyrelsen utser 2010-06-08 Els-Marie Ragnar till ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden fram till och med 31 oktober 2010.
__________
Anmälan läggs till handlingarna
__________
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KF § 67

KS/ 2010:704

Kort information om kommunens krisberedskap
Räddningschefen informerade om kommunens krisberedskap.
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
__________

4

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2010-06-23

KF § 68
Interpellationer och frågor
Gunilla Josefsson (S) ställer en enkel fråga till kommunalrådet: ” Varför är så många
pensionärer inne och arbetar i våra olika verksamheter, när vi har väldigt många unga
arbetslösa?” (Dnr 2010:694)
Kommunstyrelsens ordförande återkommer med svar på kommunfullmäktiges möte
2010-08-26.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
KF § 69

KS/2010:288

Prognos 2
Prognos 2 av 3 (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen.
Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det
sannolika resultatet för året
Prognosen består av en inledande del med en övergripande ekonomisk
sammanfattning och nämndernas prognoser i korthet. Sedan följer en kort
avstämning av hur prognosen förhåller sig till God ekonomisk hushållnig. Därefter
redovisas nämndernas beslutade prognoser, där man, förutom en ekonomisk
uppföljning, även gör en uppföljning av Inriktningsmål av eventuella Nämndsmål.
Nämnderna har även att föreslå en åtgärdsplan i händelse av negativa
budgetavvikelser. Åtgärdsplanen ska föreläggas Kommunfullmäktige och granskas av
kommunens revisorer.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen ekonomienhet daterad
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta att fullfölja arbetet med
förtida pensionsavgångar inom barn- och utbildningsnämnden med syfte att det
ingår i det pågående arbetet för att anpassa verksamheten såväl strukturellt som
organisatoriskt.
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ger
sociala omsorgsnämnden i uppdrag att komma med förslag hur vi (KS och SON)
kan minska antalet arbetslösa med försörjningsstöd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till nämnderna att genomföra upprättade åtgärdsplaner, och
att uppdra till kommunstyrelsen, som ett led i översynen av de ekonomiska
styrprinciperna genomföra en översyn av kost- och IT-enheternas verksamhet och
taxor, och
att kommunstyrelsen lägger förslag till budgetjusteringar i enlighet med framtagna
taxor och verksamheternas utnyttjande av enheternas tjänster senast i samband med
delårsrapporten, och
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att uppdra till tekniska kontoret att redovisa underhållsplaner på kommunens
fastigheter som underlag för framtida hyressättning och slutgiltig investeringsbudget
för 2011 och plan för 2012 och 2013, och
att fullfölja arbetet med förtida pensionsavgångar inom barn- och
utbildningsnämnden med syfte att det ingår i det pågående arbetet för att anpassa
verksamheten såväl strukturellt som organisatoriskt, och
att kommunstyrelsen ger sociala omsorgsnämnden i uppdrag att komma med förslag
hur vi (KS och SON) kan minska antalet arbetslösa med försörjningsstöd, samt
att i övrigt godkänna prognosen.
__________
Lars-Åke Gustavsson, Bengt Johansson samt Gunilla Josefsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till nämnderna att genomföra upprättade åtgärdsplaner, och
att uppdra till kommunstyrelsen, som ett led i översynen av de ekonomiska
styrprinciperna genomföra en översyn av kost- och IT-enheternas verksamhet och
taxor, och
att kommunstyrelsen lägger förslag till budgetjusteringar i enlighet med framtagna
taxor och verksamheternas utnyttjande av enheternas tjänster senast i samband med
delårsrapporten, och
att uppdra till tekniska kontoret att redovisa underhållsplaner på kommunens
fastigheter som underlag för framtida hyressättning och slutgiltig investeringsbudget
för 2011 och plan för 2012 och 2013, och
att fullfölja arbetet med förtida pensionsavgångar inom barn- och
utbildningsnämnden med syfte att det ingår i det pågående arbetet för att anpassa
verksamheten såväl strukturellt som organisatoriskt, och
att kommunstyrelsen ger sociala omsorgsnämnden i uppdrag att komma med förslag
hur vi (KS och SON) kan minska antalet arbetslösa med försörjningsstöd, samt
att i övrigt godkänna prognosen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
KF § 70

KS/2010:547

Antagande av inriktningsbudget 2011 samt plan för 2012 och 2013
Föreligger preliminär inriktningsbudget för år 2011 med plan för 2012 och 2013.
Arbetsutskottet beslutade 2010-05-26 att översända budgetförslaget till
kommunstyrelsen.
Gunilla Josefsson för den socialdemokratiska gruppen samt Claes Nordevik deltar ej
i beslutet.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till liggande förslag till inriktningsbudget.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta inriktningsbudget för år 2011 med plan för 2012 och 2013.
__________
Lars-Åke Gustavsson, Bengt Johansson, Gunilla Svensson, Sven Olsson, Anders
Tenghede, Claes Nordevik samt Holger Formgren yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta inriktningsbudget för år 2011 med plan för 2012 och 2013.
Den socialdemokratiska gruppen genom Roger Hansson deltar ej i beslutet. Keith
Johansson (Oberoende) och Hans Pernervik (Folkviljan på Orust) reserverar sig mot
beslutet.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden

KF § 71

KS/2010:303

Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut i
äldre- och handikappomsorgen gällande socialtjänstlagen samt enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sociala omsorgsnämnden ska (hänvisning till lagstiftning cirkulär 2006:35 Sveriges
Kommuner och Landsting) till Socialstyrelsen (fr.o.m. 1 januari 2010) och
kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
Ändringarna av socialtjänstlagen och kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Sociala förvaltningen har redovisat till Socialstyrelsen för 1:a kvartalet 2010 två beslut
i vård och omsorg, samt två beslut i handikappomsorgen, LSS.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-05-25 § 79 bl.a. att redovisa en
statistikrapport till kommunfullmäktige för första kvartalet 2010.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KF § 72

KS/2009:812

Godkännande av investering för utbyggnad av hamn i Tuvesvik inklusive
parkeringsplatser samt tomtmarksexploatering
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:

743 Anläggningar för kollektivtrafik
Utbyggnad av hamn i Tuvesvik, inklusive parkeringsplatser
samt tomtmarksexploatering
Beräknad utgift:
96 500 tkr

Bedömningsvis kommer nettoinvesteringen att täckas av avgifter för bl.a.
bilparkering, ersättningar från Västtrafik m.m. Anläggningarna för
Renhållningsverket och VA-verket kommer efter färdigställandet att överlämnas till
respektive affärsdrivande verksamhet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 83.100 tkr anvisas
genom ökad långfristig upplåning.
__________
Roger Hansson yrkar avslag på framställt förslag om upplåning.
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons
förslag.”
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Roger Hansson yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med motiveringen att
projektet är för stort.
Lars-Åke Gustavsson, Bengt Johansson och Holger Formgren yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik yrkar avslag med motiveringen att vägstandarden till och från
Tuvesvik måste lösas först.
Ordföranden finner att det finns två förslag. Ordföranden förklarar
kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Roger
Hanssons och Hans Pernerviks förslag.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 11 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 83.100 tkr anvisas
genom ökad långfristig upplåning.
Den socialdemokratiska gruppen genom Roger Hansson, Keith Johansson
(Oberoende) samt Hans Pernervik (FpO) reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
OKFS
KF § 73

KS/2008:1448

Förlängning av gällande VA-taxa och allmänna bestämmelser VA (ABVA)
Nuvarande VA-taxa med föreskrifter och ABVA antagen av kommunfullmäktige
1989-11-16 håller på att omarbetas för att anpassas till lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) enligt lagen skulle tillämpningarna börja gälla senast 200901-01, då föregående lag (1970:244) upphör att gälla.
Arbetet med att färdigställa ny VA-taxa samt ABVA kommer inte att bli färdigställt
till 2010-01-01 p.g.a. mer omfattande arbete än förväntat.
För att ha en giltig VA-taxa och ABVA efter årsskiftet så måste särskilt beslut tas att
nuvarande taxa gäller, även efter 2010-01-01 annars kommer kommunen inte ha en
gällande VA-taxa och ABVA efter årsskiftet.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-11 § 192 att föreskriva att befintlig VA-taxa
och ABVA förlängs och gäller fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-17 § 129 att befintlig VA-taxa och ABVA
antagen 1989-11-16 gäller fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-06-30.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att befintlig VA-taxa och ABVA antagen 1989-11-16 gäller fr.o.m. 2010-01-01 och
tillsvidare tills ny antas.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige beslutar
att befintlig VA-taxa och ABVA antagen 1989-11-16 gäller fr.o.m. 2010-01-01 och
tillsvidare tills ny antas.
_________
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Exp:
Leif Linder
OKFS
KF § 74

KS/2010:539

Tillägg i Orust kommuns lokala ordningsstadga § 17 om hundar
Nuvarande lydelse av Orust kommuns lokala ordningsstadga gäller från den 1 januari
1996. Ordningsstadgan omfattar bestämmelser samt föreläggande och förverkande.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda penningböter enligt 3 kap 22
§ andra stycket ordningslagen.
Paragraferna 17-19 berör hundar. Nuvarande formulering är: ”§ 17 Hundens ägare,
den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för
polishund i tjänst.”
Förslag om en mer tidsenlig formulering har inkommit till kommunen. En kort
utredning är gjord och ett tillägg föreslås.
Syftet med tillägget är att ge personer med funktionshinder möjligheten att kunna
delta i samhällets olika aktiviteter på lika villkor och utöka tillgängligheten i samhället
för funktionshindrade förare med certifierade assistanshundar.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra lokala ordningsstadgans § 17 att lyda: ”Hundens ägare, den som tagit emot
en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är
skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller
inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller tjänstehund under tjänsteutövning.”
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige beslutar
att ändra lokala ordningsstadgans § 17 att lyda: ”Hundens ägare, den som tagit emot
en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är
skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller
inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller tjänstehund under tjänsteutövning.”
__________
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KF § 75

KS/2010:462

Motion om sammanställning av energibesiktning på kommunens fastigheter
Agneta Melin, socialdemokraterna föreslår i motion 2010-04-27 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen sammanställa och redovisa utförda
energibesiktningar, med förslag på åtgärder, energivinster samt kostnader för
åtgärder och därefter fatta beslut i ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att uppdrag om sammanställning av energibesiktning enligt
motionens förslag har lämnats, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Roger Hansson yrkar på bordläggning av ärendet med hänvisning till att motionären
i ärendet är förhindrad att delta.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden

KF § 76

KS/2009:1293

Antagande av detaljplan för Härmanö 2:15, 2:139 m.fl.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översända ovanstående detaljplan för
samråd enl. Plan- och Bygglagen 5 kap 23 §.
Planändringen har tidigare varit utsänd för samråd under december 2009 – januari
2010.
Området är beläget på Härmanö, söder om Gullholmens kyrka.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av bostadshuset
på fastigheten Härmanö 2:139 genom en utökning av dagens byggrätt.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-14 § 69 att inte ha något att erinra mot
rubricerande ändrad detaljplan upprättad 2010-02-15.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § 92 att godkänna det den
3 februari 2010 upprättade detaljplaneförslaget för antagande av
kommunfullmäktige.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det den 3 februari 2010 upprättade detaljplaneförslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfulläktige beslutar
att anta det den 3 februari 2010 upprättade detaljplaneförslaget.
__________
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KS/2010:629

Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om miljövänlig upphandling av fordon – Roger Hansson,
Socialdemokraterna (Dnr 2010:629)
Motion om stopp för dumpning av muddermassor – Ulla Buhr, Svanesunds
socialdemokratiska förening (Dnr 2010:677)
Motion om trafiksäkerhetsåtgärder före beviljande av bygglov – Hans
Pernervik, Folkviljan på Orust (Dnr 2010:695)
Motion om trafiksituationen vid Handelsman Flink, Flatön samt vid
Indumarin, Tegneby – Hans Pernervik, Folkviljan på Orust (Dnr 2010:696)
Motion om etablering av fritidsbåtsmuseum på Orust – Claes Nordevik,
Folkpartiet (Dnr 2010:697)
Motion om blodgivning på arbetstid – Gunilla Josefsson, Socialdemokraterna
(Dnr 2010:698)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KF § 78

KS/ 2010:706

Trevlig sommar
Kommunfullmäktiges ordförande önskar alla en trevlig sommar samt hälsar alla
välkomna tillbaka i höst.
Hans Pernervik önskar ordföranden detsamma.
__________

