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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Web master
Valpärm

KF § 111

Dnr 2009:1106

Anmälan av inkommen skrivelse
I skrivelse daterad 2009-11-03 meddelar Länsstyrelsen ny ersättare i Kommunfullmäktige
för tiden fram till och med 31 oktober 2010.
Ny ersättare:

Christer Mattsson
Box 2183
474 12 Mollösund

Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Samtliga nämnder
Tekniska enheten
Ekonomienheten
Personalenheten
OKFS
KF § 112
KS §162
AU § 168
AU § 143

Dnr 2009:505 041

Godkännande av budget för 2010 med plan för år 2011 och 2012
Föreligger förslag till budget enligt rubrik, daterad 2009-10-28.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa VA-taxan för 2010 med 3% ökning samt anläggningsavgiften med 7% ökning
enligt bilaga, och
att fastställa Renhållningstaxan för 2010 med 3% ökning enligt bilaga, och
att inför arbetet med Inriktningsbudget för 2011 se över indexregleringen av kommunens
taxor (särskilt sådana med KPI-reglering) med syftet dels att, inom respektive verksamhet,
uppnå en bättre överensstämmelse mellan kostnadsutveckling och taxeintäkter, samt dels
att få en ökad samordning av indexregleringen i stort (ansvar, tidpunkter etc), och
att genomföra föreslagen justering i ramarna mellan barn- och utbildningsnämnden, sociala
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen avseende de effekter av pensionsavgångarna som
berör personal inom administrativt stöd och service, och
att tillskjuta sociala omsorgsnämnden 1,5 mkr 2010 och under åren 2011 och 2012 för att
säkerställa en ökad ambitionsnivå när det gäller hemmaplanslösningar inom individ och
familjeomsorgen, och
att tillföra sociala omsorgsnämnden 77 tkr i budget 2010 och plan 2011 och 2012 för
ändringar i skuldsaneringslagen enligt förändringar i statsbidraget, och
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att tillföra barn- och utbildningsnämnden 415 tkr i budget 2010 och 827 tkr i plan 2011
och 2012 för ändringar när det gäller treåringar i förskolan, den nya skollagen och
rektorsutbildning och Hvp-vaccin enligt förändringar i statsbidraget, och
att för 2010 medge en bruttoupplåning om 134,8 mkr, och
att i övrigt fastställa Resultat, Finansierings och Balansbudget för 2010 och plan för 2011
och 2012, och
att fastställa skattesatsen för 2010 till oförändrat 22:39 per skattekrona, samt
att använda liggande förslag till Budget för 2010 och plan för 2011 och 2012 som underlag
för förhandling enligt § 11 med CSG den 9 november 2009.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa VA-taxan för 2010 med 3% ökning samt anläggningsavgiften med 7% ökning
enligt bilaga, och
att fastställa Renhållningstaxan för 2010 med 3% ökning enligt bilaga, och
att inför arbetet med Inriktningsbudget för 2011 se över indexregleringen av kommunens
taxor (särskilt sådana med KPI-reglering) med syftet dels att, inom respektive verksamhet,
uppnå en bättre överensstämmelse mellan kostnadsutveckling och taxeintäkter, samt dels
att få en ökad samordning av indexregleringen i stort (ansvar, tidpunkter etc), och
att genomföra föreslagen justering i ramarna mellan barn- och utbildningsnämnden, sociala
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen avseende de effekter av pensionsavgångarna som
berör personal inom administrativt stöd och service, och
att tillskjuta sociala omsorgsnämnden 1,5 mkr 2010 och under åren 2011 och 2012 för att
säkerställa en ökad ambitionsnivå när det gäller hemmaplanslösningar inom individ och
familjeomsorgen, och
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att tillföra sociala omsorgsnämnden 77 tkr i budget 2010 och plan 2011 och 2012 för
ändringar i skuldsaneringslagen enligt förändringar i statsbidraget, och
att tillföra barn- och utbildningsnämnden 415 tkr i budget 2010 och 827 tkr i plan 2011
och 2012 för ändringar när det gäller treåringar i förskolan, den nya skollagen och
rektorsutbildning och Hvp-vaccin enligt förändringar i statsbidraget, och
att för 2010 medge en bruttoupplåning om 134,8 mkr, samt
att i övrigt fastställa Resultat, Finansierings och Balansbudget för 2010 och plan för 2011
och 2012.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Hans Stevander yrkar bifall till liggande förslag med ett tillägg av 275.000 kr till
biblioteksverksamheten i Barn- och utbildningsnämnden.
Holger Formgren yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att bevilja
Barn- och utbildningsnämnden ytterligare 14 Mkr för att höja lärartätheten.
Lars-Åke Gustavsson, Gunilla Josefsson, Bengt Johansson, Claes Nordevik, Gunnar
Persson, Sven Olsson och Gunilla Svensson yrkar bifall till Hans Stevanders förslag.
Fullmäktige beslutar enligt Hans Stevanders förslag.
__________
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Samtl nämnder
Ekonomienheten
OKFS
KF § 113
KS § 151

Dnr 2008:789 040

Förslag till utdebitering för år 2010
Budgetberedningens arbete har försenats och ett slutligt förslag kommer inte att kunna
presenteras förrän i slutet av oktober/början av november (efter genomförda MBLförhandlingar).
Enligt Kommunallagen kap 8 § 6 skall Kommunstyrelsen senast vid oktober månads
utgång upprätta förslag till budget. Finns särskilda skäl, får detta förslag istället upprättas i
november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesats
för nästa års kommunala utdebitering.
Vidare gäller (enligt KL kap 8 § 9) att, om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan
fastställas av Fullmäktige före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa
skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads
utgång, varvid fullmäktige får fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2010 till oförändrat 22:39 kr/skattekrona.
__________
Lars-Åke Gustavsson, Claes Nordevik och Bengt Johansson yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Holger Formgren yrkar på sänkt skattesats med 50 öre.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska enheten
OKFS
KF § 114
KS § 148

Dnr 2009:1099 001

Kommunalt ansvar för strandskyddsdispenser och tillsyn, ändring i miljö- och
byggnadsnämndens reglemente samt tillägg i taxorna för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
Den 1 juli 2009 infördes nya regler om strandskyddet genom ändring i lagstiftningens 7
kap miljöbalken och PBL (Plan- och Bygglagen), SFS 2009:530-534. Den 1 juli har
förordningen (1980:900) ändrats. Genom ändringen kommer kommunal nämnd att
ansvara för prövning och dispens från strandskyddet samt tillsynen av strandskyddet.
Vissa undantag finns vad gäller försvarsanläggningar, allmänna vägar, järnvägar och för
områden som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken och som har beslutats av
någon annan än kommunen. De sistnämnda områdena avser nationalparker, natur- eller
kulturreservat, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden samt Natura-2000-områden.
Undantaget omfattar inte andra riksintressen eftersom de inte regleras i 7 kap miljöbalken.
Ändringar i lagstiftningen har också skett i förordningen om områdesskydd (SFS 2009:623)
och förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (SFS 2009:623). Lagändringarna syftar till
ett ökat regionalt och lokalt inflytande när det gäller strandskyddsfrågorna. Ansvaret för
prövning av strandskyddsdispenser och för tillsyn över strandskyddet överförs i huvudsak
på kommunerna.
Undantag från strandskyddet i samband med detaljplaneläggning skall prövas av
kommunen i planärendet. Länsstyrelsen kommer att bevaka strandskyddets intressen vid
kommunal planläggning och pröva kommunala beslut om upphävanden av dispens från
strandskyddet.
Kommunen ansvarar från 1 juli 2009 att svara på fastighetsbildningsmyndighetens frågor
om fastighetsbildning är förenlig med strandskyddet enligt 3 kap 1 §
fastighetsbildningslagen (FBL).
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär 2009-06-15 lämnat förslag till hur
kommunerna kan organisera prövning av strandskyddsärenden och strandskyddstillsynen.
Den nya strandskyddslagstiftningen medför ett kommunalt behov av ändrat reglemente för
miljö- och byggnadsnämnden, bedömning av delegering av vissa uppgifter samt
avgiftsfinansiering och resurser för handläggningen.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att ansvara för prövning av
strandskyddsdispenser i enlighet med miljöbalkens 7 kap och tillsyn enligt förordningen
om tillsyn enligt miljöbalken, och
att ändra i nämndens reglemente enligt följande: dels § 1 första stycket tillförs ny andra
mening; ”Nämnden beslutar enligt miljöbalken om dispens samt utövar tillsyn över
strandskyddsbestämmelserna”, dels § 16 som ska lyda; ”Delgivning med miljö- och
byggnadsnämnden sker med ordföranden, enhetschefer efter ansvarsområde (stadsarkitekt
eller miljöchef) eller annan anställd som nämnden bestämmer”, och
att avgifter får tas ut för nämndens dispensprövning och tillsyn, och
att avgifterna för strandskyddstillsynen och övrig dispensprövning införs i taxan för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (som indexreglerad timavgift, f.n. 760 kr/tim) i
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag, och
att avgifterna för dispensprövningen vid bygglovsprövning grundas på plan- och
bygglovstaxan (enligt avgift 100 G), i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag,
samt
att taxetilläggen ska träda i kraft 2010-01-01.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska enheten
Web master
KF § 115
KS § 150
AU § 83
AU § 2
KF § 183/08
KS § 216/08
AU § 167/08

Dnr 2003:211 212

Antagande av Översiktsplanen för Orust kommun
Enligt reglerna i PBL har samråd genomförts beträffande förslag till ny översiktsplan för
Orust kommun, ÖP 2007. Handlingarna har varit tillgängliga för granskning från mitten av
juli 2007 till 19 oktober 2007.
Efter samrådstiden har planen kompletterats och omarbetats i vissa delar. Förslag till
utställningshandling för översiktsplan, Översiktsplan 2008, är nu klar för utställning.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-11 § 109 att godkänna samrådsredogörelsen och att
ställa ut översiktsplan 2008 för Orust kommun enligt bestämmelserna i PBL.
Föreligger utställningsutlåtande daterat oktober 2008.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Översiktsplan för Orust kommun daterad 2008-06-11 med tillägg och ändringar
enligt diskussion förd på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-10-29.
__________
Hans Stevander med instämmande av Bengt Johansson och Sven Olsson m.fl. föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta översiktsplanen enligt arbetsutskottets förslag med
undantag av att området Ramneberget, Mollösund tas bort ur planen.
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Hans Stevanders förslag.
Till protokollet beviljas Sven Olsson få anteckna:
”Miljöpartiet önskar få noterat i protokollet att partiet stöder förslaget till översiktsplan
men står inte bakom vissa enskilda projekt. Det är också tveksamt om planens hänsyn
inför förmodade klimatförändringar är tillräcklig, vilket också länsstyrelsen påpekar.”
Till protokollet beviljas även Hans Stevander att för sin partigrupp få anteckna:
”Strandskyddet måste bevaras med omsorg, varför vi förbehåller oss rätten till att noga
överväga kommande detaljplaner som finns inom strandskyddets område.”
__________
Lars-Åke Gustavsson yrkade återremiss för att vidare utreda Länsstyrelsens synpunkter på
översiktsplanen.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-11 § 183 enligt L-Å Gustavssons förslag.
__________
Ärendet föranleder diskussion men ej något beslut.
__________
Länsstyrelsen och kommunen har den 2 juni 2009 diskuterat översiktsplanen.
Arbetsutskottet beslutade 2009-06-24 § 83 att vidtaga smärre justeringar i förslaget till
översiktsplan för Orust kommun.
__________
Sven Olsson, Bengt Johansson och Hans Stevander m.fl. yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
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Sven Olsson beviljas att till protokollet få anteckna:
”Miljöpartiet stöder förslaget till översiktsplan men står inte bakom vissa enskilda projekt.
Det är också tveksamt om planens hänsyn inför förmodade klimatförändringar är
tillräcklig, vilket också länsstyrelsen påpekar.”
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Hans Stevander beviljas att till
protokollet få anteckna:
”Strandskyddet måste bevaras med omsorg, varför vi förbehåller oss rätten till att noga
överväga kommande detaljplaner som finns inom strandskyddets området.”
__________
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att
beakta alternativa lägen för ett reningsverk på västra Orust. För att inte utredningen skall
låsas till två platser föreslås att kommunfullmäktige beslutar att även kuststräckan i
området studeras för ett alternativt läge.
Hans Stevander och Sven Olsson bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Sven Olsson beviljas att till protokollet få anteckna:
”Miljöpartiet stöder förslaget till översiktsplan men står inte bakom vissa enskilda projekt.
Det är också tveksamt om planens hänsyn inför förmodade klimatförändringar är
tillräcklig, vilket också länsstyrelsen påpekar.”
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Hans Stevander beviljas att till
protokollet få anteckna:
”Strandskyddet måste bevaras med omsorg, varför vi förbehåller oss rätten till att noga
överväga kommande detaljplaner som finns inom strandskyddets området.”
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
OKFS

KF § 116
KS § 152

Dnr 2009:874 600

Antagande av biblioteksplan för Orust kommun för perioden 2010-2014
En arbetsgrupp har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden arbetat fram ett förslag
till biblioteksplan för Orust kommun.
En remissomgång inom barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och sociala omsorgsförvaltningen har skett. Yttranden har inkommit från
kommunstyrelseförvaltningen samt en personalgrupp vid Henåns skola. Sociala
omsorgsförvaltningen har muntligt meddelat positivt omdöme över förslaget till
biblioteksplan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-09-28 § 85 att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till biblioteksplan 2010-2014 för Orust kommun.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till biblioteksplan 2010-2014 för Orust kommun.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Sociala omsorgsnämnden
KF § 117
KS § 155
AU § 150

Dnr 2009:1045 133

Godkännande av tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om
flyktingmottagning vad avser omfattningen 2010-01-01--2010-12-31
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-15 § 47 att meddela Integrationsverket att Orust
kommun är positiv till att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd men vill föra en
viss diskussion i frågan främst med hänsyn till det rådande läget på Orusts
bostadsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-08-31 § 61 bl.a. att godkänna överenskommelse enligt
rubrik avseende mottagning av 30 flyktingar i ett ettårsavtal 2006-2007.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-15 § 109 att godkänna överenskommelsen; medel
till verksamheten att täckas genom inflytande stadsbidrag.
Föreligger förslag till överenskommelse om fortsatt mottagande av 30 flyktingar avseende
rubricerad period från Migrationsverket.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tillägget om omfattning av flyktingmottagande 2010-01-01—2010-12-31.
___________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
__________
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Dnr 2009:705 091

Motion om privatisering av kommunal verksamhet
Ulf Sjölinder, Claes Nordevik, Irma Sjölinder och Holger Formgren föreslår i motion
inkommen 2009-06-25 kommunfullmäktige besluta att uttala som sin mening att man är
positiv till privatisering av kommunal verksamhet och att uppdra till kommunstyrelsen att
förutsättningslöst utreda konsekvenserna av att respektive verksamhet privatiseras och att
därefter privatisera kommunal verksamhet utifrån utredningens resultat samt att
utredningen börjar med att utreda kostenheten och lokalvården.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i dagsläget inte genomföra någon utredning om privatisering och därmed avslå
motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Claes Nordevik beviljas att till protokollet få anteckna: ”Folkpartiet är för att
konkurrensutsätta kommunala verksamheter”.
__________
Ulf Sjölinder yrkar bifall till motionen.
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ulf och Irma Sjölinder reserverar sig mot beslutet.
__________

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Exp:
Ekonomienheten

KF § 119
KS § 159

Dnr 2009:1126 275

Infriande av kommunens ansvar för förlust på statligt bostadslån
Finans AB Marginalen, hemställer i skrivelse 2009-08-27 att kommunen infriar sitt ansvar i
enlighet med bestämmelserna i 21 § förordningen 1986:693 (gäller bostadslån för eget
hem).
Bestämmelserna innebär att kommunen åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet,
svara gentemot statsverket för förlust intill ett belopp som motsvarar 40 % av låneskulden
vid förlusttillfället.
Förlusten avser fastigheten Dale Nedre 1:16.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för infriande av kommunens borgensansvar i förevarande ärende anvisa 34.896 kronor;
medel att utgå av Eget Kapital.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
__________

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Exp:
Länsstyrelsen
Avgående
Personalenheten
KF § 120

Dnr 2009:1195

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ledamot i
Kommunfullmäktige för tiden fram till den 31 oktober 2010
I skrivelse daterad 2009-11-10 avsäger sig Rolf Karlsson (m) uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Exp:
Avgående
Personalenheten
KF § 121

Dnr 2009:1195

Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december 2010
I skrivelse daterad 2009-11-10 avsäger sig Rolf Karlsson (m) uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen. Ny ersättare meddelas senare.
__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Exp:
Avgående
Personalenheten
KF § 122

Dnr 2009:1195

Fyllnadsval av ledamot i Arvodesberedningen för tiden fram till 31 december 2010
I skrivelse daterad 2009-11-10 avsäger sig Rolf Karlsson (m) uppdraget som ledamot i
Arvodesberedningen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen. Ny ersättare meddelas senare.
___________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Exp:
Avgående
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Organisationsberedningen
KF § 123

Dnr 2009:1195

Fyllnadsval av ledamot i Kommunfullmäktiges organisationsberedning
I skrivelse daterad 2009-11-10 avsäger sig Rolf Karlsson (m) uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktiges organisationsberedning.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen
Ny ledamot:

Ingrid Cassel

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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