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Roger Hansson
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Holger Formgren
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Thomas Ivarsson
Gunilla Svensson
Kristina Svensson
Ulla Buhr
Bo Andersson
Björn Persson
Joakim Hansson
Inga Göransson
Greger Rundqvist
Lars-Åke Gustavsson
Magnus Bylin
Hans Pernervik
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Ingemar Martinsson
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Sven Olsson
Hans Stevander
Stig Samuelsson
Rolf Karlsson
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Lisbeth Lehto
Jörgen Nielsen
Gunnar Persson
Eva-Lotta Westergren
Maivor Johansson
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Keith Johansson
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Irma Sjölinder
Denise Larsson
Einar Jansson
Summa
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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
Joakim Hansson
Inga Göransson
Greger Rundqvist
Lars-Åke Gustavsson
Magnus Bylin
Hans Pernervik
Claes Nordevik
Ingrid Nyström
Catharina Bråkenhielm
Ingemar Martinsson
Lisbeth Arff
Sven Olsson
Hans Stevander
Stig Samuelsson
Rolf Karlsson
Agneta Melin
Lisbeth Lehto
Jörgen Nielsen
Gunnar Persson
Eva-Lotta Westergren
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Anders Persson
Bodil Näslund
Irma Sjölinder
Denise Larsson
Einar Jansson
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-2009
parti ersättare

för nedanstående ledamöter

M

Martin Göransson
Sofia Hygrell
Nils-Erik Holmström
Sigbritt Engelbrektsson

Anders Hygrell
Birgit Strömberg
Bo Andersson
Lars-Åke Gustavsson
Lisbeth Arff
Rolf Karlsson
Gunnar Persson
Bodil Näslund

C

Birthe Hellman
Daniel Peterson
Inger Lifv
Jan-Olof Göransson

Fp

Ulf Sjölinder
Katarina Kocken
Bertil Asplund

Kd

Gun Johansson
Leif Appelgren

Bengt Johansson
Thomas Ivarsson
Inga Göransson
Ingrid Nyström
Stig Samuelsson
Eva-Lotta Westergren
Einar Jansson
Holger Formgren
Björn Persson
Claes Nordevik
Lisbeth Lehto
Irma Sjölinder
Gunilla Svensson
Ingemar Martinsson
Anders Persson

S

Elsie-Marie Östling
Gerhard Andersson
Catarina Mellberg
Bror Simonsson
Maud Simonsson
Lars-Olov Buhr

V

Andreas Magnusson
Mikael Gustafsson

Mp

Roger Hansson
Gunilla Josefsson
Bengt Torstensson
Ulla Buhr
Joakim Hansson
Magnus Bylin
Catharina Bråkenhielm
Hans Stevander
Agneta Melin
Jörgen Nielsen
Maivor Johansson
Denise Larsson
Greger Rundqvist
Elvira Befverfeldt Marklund

Tina Ehn
Kristina Svensson
Johan Söderpalm
Sven Olsson
_______________________________________________________________________________________________
FpO Sven-Ove Tjörnebro
Hans Pernervik
Therese Tjörnebro-Falkenqvist
_______________________________________________________________________________________________
Sd
Keith Johansson
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KF § 1

Dnr 2008:273 040

Ungdomsutvecklaren redovisar verksamheten
Kommunstyrelsen beslutade 2007 att inrätta en tjänst som ungdomsutvecklare.
Ungdomsutvecklaren skall arbeta för att förbättra ungdomssituationen på Orust, hitta
goda fritidsalternativ, engagera vuxna och föräldrar i ungdomsarbetet och utveckla
samarbetet med berörda verksamheter. Arbetet skall ske i dialog med ungdomarna.
Arbetet stöds av ungdomsstyrelsen och skall utvärderas i efterhand.
Verksamheten har nu varit igång sedan årsskiftet. Först görs nu en inventering av
befintlig föreningsverksamhet. Särskilt barn som inte har någon föreningsanknytning
eller barn som är ensamma på annat sätt kommer att få uppmärksamhet. Projekt som är
på gång är:
- Skateboardramp i samarbete med skolan
- Flygplansprojektet som startade förra året på initiativ av privatpersoner
- Nattvandrarna skall återskapas i samarbete med skolan
- Kafé för gymnasieungdomarna på söndagar
- Fritidsgårdarnas ungdomsråd skall kanske bli ett ungdomsforum, även för äldre
ungdomar
- Föreningsråd för alla föreningarna samlat behövs.
Verksamheten har kommit igång bra och det finns mycket att göra för framtiden.
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden

KF § 2
KS § 8

Dnr 2007:1002 012

Fastställande av verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2007-2011
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-11-19 § 161 att anta det reviderade
förslaget till ny verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter för
perioden 2007-2011, samt att översända förslaget till ny verksamhetsplan, vilken även
utgör Orust kommuns skolplan, till kommunfullmäktige för fastställande.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa verksamhetsplanen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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7

Dnr 2007:861 091

Motion om ombyggnad av Timmerhults ÅV-central
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2007-10-22 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att organisera om och bygga om Timmerhults ÅVcentral, medel till ändamålet genom inflytande intäkter i verksamheten.
Föreligger yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, daterat 2007-1129.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens redogörelse anse motionen
besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Hans Pernervik tackar för svaret men tycker inte det är tillräckligt och återkommer i
ärendet.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Tekniska enheten

KF § 4
KS § 12
AU § 208
AU § 161

Dnr 2007:294 091

Motion om hantering av toalettavfall från båtar
Tina Ehn och Sven Olsson, Miljöpartiet, föreslår i motion 2007-06-27
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen arbeta fram förslag på hur
man ska kunna erbjuda service att kunna tömma sin båttoalett i lämpliga hamnar på
Orust.
Arbetsutskottet beslutade 2007-09-26 § 161 att återremittera ärendet för en
komplettering vad avser kostnad och täckning av denna, för utbyggd service, enligt
förslag, i en hamn.
Föreligger två pm i ärendet, daterade 2007-09-13 och 2007-11-29.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen utreda förutsättningarna för att erbjuda
möjligheten till tömning av toalettavfall för båtar i någon hamn på Orust samt ta fram
ett förslag till finansiering för detsamma.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd, anse motionen besvarad.
__________
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Sven Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Sven Olsson tackar för svaret och önskar att Orust blir ett föredöme ur miljösynpunkt
samt tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

9

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2008-02-28

Exp:
Tekniska enheten

KF § 5
KS § 19

Dnr 2008:177 043

Godkännande av mindre investering - Utbyte av centrifug, Svanesunds
avloppsreningsverk
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen godkänna investeringar upp
till 15 basbelopp (ca 600 tkr), under förutsättning att berörd nämnd/styrelse belastas
med samtliga kostnader för investeringen.
Tekniska enheten vid kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige
bevilja 1000 tkr till utbyte av centrifug (slamavvattningsutrustning) vid Svanesunds
avloppsreningsverk. Undantag från framtida kapitalkostnader begärs inte.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den föreslagna investeringen och för ändamålet, genom upptagande av
långfristigt lån, anvisa 1000 tkr.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
OKFS
Ekonomienheten

KF § 6
KS § 19

Dnr 2008:277 049

Höjning av beloppsgränsen för mindre investering
Enligt ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen godkänna investeringar upp
till 15 basbelopp (ca 600 tkr), under förutsättning av berörd nämnd/styrelse belastas
med samtliga kostnader för investeringen. Det kan övervägas om det finns skäl att höja
gränsen för dylika investeringar till 25 bb (1000 tkr) för att minska antalet mindre
investeringsärenden till fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att höja gränsen för s k mindre investeringar, enligt ekonomireglementet kap 6 från
högst 15 basbelopp till högst 25 basbelopp (exklusive moms).
__________
Gunnar Persson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och föreslår att
beloppsgränsen skall vara oförändrad.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Perssons förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Persson reserverar sig till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

KF § 7
KS § 22

Dnr 2008:180 043

Godkännande av mindre investering - Inventarier inom kostverksamheten
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2007-12-17 § 174 kommunfullmäktige bevilja
800 tkr till inventarier inom kostenheten och begär samtidigt undantag för framtida
kapitalkostnader.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna den föreslagna investeringen och för ändamålet, ur likvida medel anvisa
800 tkr samt
att bevilja denna investering undantag för framtida kapitalkostnader med samtidigt
klargörandet att ytterligare undantag inte medges för denna typ av investeringar.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Sökanden
Miljö- och byggnadsnämnden

KF § 8
KS § 25
AU § 1

Dnr 2008:71 214

Plantillstånd för fastigheten Säckebäck 1:2
För fastigheten saknas detaljplan.
Syftet med ansökan är att inom området bygga bostäder, restaurang, hotell- och
konferensanläggning m.m.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2007-11-08 § 353 ställt sig positiv till att frågan
prövas i detaljplan och översänder ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Roger Hansson, Sven Olsson m fl föreslår kommunstyrelsen besluta att inte medge
särskilt planprövningstillstånd samt att hänskjuta planfrågan för fastigheten till arbetet
med kommunens översiktsplan.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställes: den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja,
den det ej vill röster 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.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Roger Hansson reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Roger Hansson med instämmande av Sven Olsson m fl föreslår avslag på
kommunstyrelsens förslag samt att planfrågan hänskjuts till arbetet med kommunens
översiktsplan.
Bengt Johansson med instämmande av Claes Nordevik m fl yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Roger Hanssons förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 18 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik, Roger Hansson för socialdemokraternas fullmäktigegrupp, Sven
Olsson för miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag. Andreas Magnusson för vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot
beslutet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 9
KS § 26
AU § 3

Dnr 2007:960 250

Plantillstånd för fastigheten Henån 1:67
Företaget Ramböll presenterar ett förslag till seniorboende.
Ärendet föranleder 2007-11-21 § 198 ej något beslut.
__________
Föreligger planeringsunderlag. Syftet med ansökan är att inom området bygga
seniorbostäder.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att underrätta miljö- och byggnadsnämnden om nedanstående beslutsförslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag
__________
Bengt Johansson med instämmande av Hans Pernervik m fl yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Catharina Bråkenhielm yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Roger Hansson yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av handlingar.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs; den som vill att ärendet
avgörs idag röstar ja, den som vill att ärendet återremitteras röstar nej. Vid
omröstningen avges 22 ja-röster och 18 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
bifogade omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet för komplettering av
handlingar.
__________
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Exp:
Tekniska enheten

KF § 10
KS § 27
AU § 6

Dnr 2008:155 252

Avtal om köp av del av Dalby 1:48
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har i uppdrag att förbereda för framtida
planläggning av Dalbyområdet i Henån. Detta innebär att förhandlingar med markägare
pågår för att om möjligt träffa överenskommelser om markförvärv.
Tidigare har ett köp av mark genomförts i Dalby. Tekniska enheten har nu träffat ett
överlåtelseavtal för köp av del av Dalby 1:48. Avtalet innebär att kommunen köper ca 9
hektar mark från nämnda fastighet för en köpeskilling om 2,3 mkr. Köpeskillingen
ligger inom ramen för gjord värdering.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtalet; medel till ändamålet 2.3 mkr anvisas genom upptagande av
långfristigt lån.
__________
Bengt Johansson och Gunilla Josefsson m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Bo Andersson med instämmande av Claes Nordevik m fl yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Keith Johansson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Persson och Ingemar Martinsson får notera till protokollet att de reserverar sig
mot köpet av fastigheten
__________
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Exp:
Personalenheten
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
KF § 11
KS § 28
AU § 7
AU § 169

Dnr 2006:72 091

Inrättande av kommunal arbetsmarknadsenhet
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-29 § 119 med anledning av motion om
inrättande av kommunal arbetsmarknadsenhet att med bifall till motionen uppdra till
kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för inrättande av en arbetsmarknadsenhet
med medskick av följande direktiv: utredningen ska bl.a. belysa vilka grupper som har
behov av arbetsmarknadsinsatser och som i första hand inte tillgodoses genom
traditionella arbetsförmedlingsinsatser. Kostnader för en verksamhet dimensionerad
efter det behov som tros föreligga samt möjligheter till finansiering från andra än
kommunen (EU - projektmedel, andra huvudmän etc). Eventuell samverkan i någon
form med Stenungsunds och Tjörns kommuner.
Kommunstyrelseförvaltningens personalenhet har utrett ärendet och lämnar i skrivelse
2007-10-09 förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutade 2007-10-17 § 169 att återremittera ärendet för ytterligare
analys av finansieringsmöjligheter utöver de tidigare beskrivna samt en sammanfattande
ekonomisk kalkyl.
Personalenheten återredovisar uppdraget i skrivelse 2008-01-16.
__________
Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om inrättande och medelsanvisning, fr o m
2008-04-01 på ksf:s personalenhet inrätta en grupp för arbetsmarknadsfrågor i enlighet
med pm 2008-01-16 med syfte att genom bl a arbetsträning förstärka
anställningsbarheten för personer med speciell problematik och kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för verksamhet för
arbetsmarknadsfrågorna i sin helhet; medel till ändamålet – utöver transfereringar för
2008 års verksamhet anvisa 508.000 kr att utgå från eget kapital.
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Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om inrättande och medelsanvisning, under perioden 200804-01 till 2010-04-01 på ksf:s personalenhet inrätta en grupp för arbetsmarknadsfrågor i
enlighet med pm 2008-01-16 med syfte att genom bl a arbetsträning förstärka
anställningsbarheten för personer med speciell problematik, och att efter det första året
utvärdera verksamheten och föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen att ansvara för verksamhet för arbetsmarknadsfrågorna i sin helhet;
medel till ändamålet – utöver transfereringar anvisa för 2008 års verksamhet 508.000 kr
att utgå från eget kapital.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Bengt Johanssons förslag
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige besluta att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om inrättande och medelsanvisning, fr o m
2008-04-01 på ksf:s personalenhet inrätta en grupp för arbetsmarknadsfrågor i enlighet
med tjänsteskrivelse 2008-01-16 med syfte att genom bl a arbetsträning förstärka
anställningsbarheten för personer med speciell problematik och besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att ansvara för verksamhet för arbetsmarknadsfrågorna i sin helhet;
medel till ändamålet – utöver transfereringar för 2008 års verksamhet anvisa 508.000 kr
att utgå från eget kapital.
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Upphandlingschef

KF § 12
KS § 31
AU § 10

Dnr 2007:863 091

Motion och fråga om upphandling av extra platser i skolbussar
Föräldrar och boende på Malö/Flatö/Ängö har inkommit med skrivelse av 2007-09-09
angående barn på Flatön som går i Stensbo fristående skola och deras möjligheter till
skolskjuts.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-10-22 § 147 att som svar på den
inkomna skrivelsen översända barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse,
samt att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen med önskan att se över möjligheten
att sälja plats i skolbuss till annan juridisk person i mån av plats.
Över frågan föreligger yttrande från upphandlingschefen av 2007-12-06.
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår kommunfullmäktige besluta att i framtida
skolskjutsupphandlingar ta hänsyn till öar och orter inom kommunen utan
kollektivtrafik och därmed i mån av plats kunna tillåta resenärer att medfölja i
skolbussturer.
Över motionen föreligger yttrande från upphandlingschefen av 2007-12-06.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar på framställningen från barn- och utbildningsnämnden, översända
upphandlingschefens skrivelse, samt
att i övrigt inte vidtaga någon åtgärd i vad som avser extra platser, men överväga
behoven i förhållande till kostnader mm vid nästa kollektivtrafikupphandling vad avser
omvandling av skolskjutstrafik till kollektivtrafik.
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Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens ställningstagande, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Hans Pernervik tackar för behandlingen men är inte riktigt nöjd med svaret.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr 2007:862 091

Motion om omdisponering av Henåns skola till låg- och mellanstadieskola och
utbildningscentrum för Komvux
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2007-10-22 kommunfullmäktige besluta
att bygga en låg- och mellanstadieskola samt ett utbildningscentrum för Komvux på
nuvarande Henåns skolas plats och att relokalisera högstadieklasserna till andra skolor.
Över motionen finns yttrande från barn- och utbildningsnämnden som 2007-12-17 §
177 beslutade att med hänvisning till förvaltningens yttrande (2007-12-04) föreslå
kommunfullmäktige att motionen kan anses vara besvarad.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till Barn- och utbildningsnämndens yttrande, avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Hans Pernervik tackar för behandlingen av motionen..
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
OKFS
Informatören
Räddningschefen
Kommunstyrelsen
Tekniska enheten
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
KF § 14
KS § 34
AU § 14

Dnr 2008:1 171

Antagande av kommunikationsriktlinjer med handbok för kommunikation samt
grafisk profil och lednings- och informationsplan med riktlinjer för
kriskommunikation samt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Kommunstyrelsen beslutade 1995-01-10 § 13 att anta riktlinjer och handlingsprogram
för information daterade 1994-12-01. I handlingsprogrammet ingick direktiv för
användning av kommunens vapen och dess logotyp.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-30 § 11 att anta lednings- och informationsplan
enligt lag om extraordinär händelse i fredstid för kommuner och landsting.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-30 § 12 att anta handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelseförvaltningens informationstjänst och beredskapsplaneraren
överlämnar i skrivelse 2008-01-17 förslag i fem av de rubricerade dokumenten,
samtliga daterade 2008-01-16. Från kommunstyrelseförvaltningen föreligger också
förslag till grafisk profil, daterat oktober 2007.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till grafisk profil.
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta Orust kommuns Handlingsprogram enligt lagen om Skydd mot olyckor.
att anta Orust kommuns Lednings- och informationsplan enligt lagen om Extraordinär
händelse i fredstid för kommuner och landsting, med bilaga Riktlinjer för
kriskommunikation.
att anta Orust kommuns Riktlinjer för kommunikation, med bilagor samt
Kommunikationshandbok och grafisk profil, samt
att upphäva sitt tidigare beslut 2006-03-30 § 11/06 och § 12/06.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr 2007:864 091

Motion om ändring i destruktionstaxan vad gäller mottagning av
tryckimpregnerat virke
Bengt Torstensson, socialdemokraterna föreslår i motion 2007-10-23
kommunfullmäktige besluta att införa gratis inlämning på Orusts ÅV-centraler av
tryckimpregnerat virke alternativt införa pant för inlämning av detsamma.
Föreligger yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, daterat 2007-1129.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-09 § 11 att återremittera ärendet för ny beredning
i arbetsutskottet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens redogörelse avslå motionen.
__________
Bengt Torstensson och Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att med
bifall till motionen införa gratis inlämning på Orusts ÅV-centraler av tryckimpregnerat
virke.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställes: den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Bengt Torstenssons
förslag.
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Vid omröstningen avges 4 ja-röster och 3 nej-röster samt 4 avstår. Hur envar röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Bengt Torstensson med instämmande av Roger Hansson yrkar bifall till motionen.
Bengt Johansson m fl föreslår att ett nytt ärende upptas med förslag att grundavgiften
skall vara 1.500 kr/ton.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Bengt Torstenssons förslag röstar
nej. Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 14 nej-röster samt 7 avstår. Hur var och en
röstat framgår av bifogade omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Bengt Torstensson för s-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Kommunchefen

KF § 16
KS § 36
AU § 16

Dnr 2008:45 091

Motion om budgetseminarium
Roger Hansson, Socialdemokraterna föreslår i motion 2008-01-08 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen ta initiativ till ett heldagsseminarium inom
ramen för ”Vårt framtida Orust” med Sveriges Kommuner och Landstings idéskrift
”Styr med resursfördelning!” som underlag för diskussion och debatt.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inom ramen för ”Vårt framtida Orust” den 5 mars uppdra åt kommunchefen att
planera ett seminarium med presentation av och debatt kring några olika
budgetstyrningsmodeller.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att inom ramen för ”Vårt framtida Orust” uppdra till kommunchefen att planera ett
seminarium med presentation av och debatt kring några olika budgetstyrningsmodeller.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Roger Hansson tackar för snabb behandling och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr 2008:44 091

Motion om ändring i nämnds- och förvaltningsorganisationen
Roger Hansson, Socialdemokraterna föreslår i motion 2008-01-08 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen utreda nämndsorganisationen och den politiska
styrningen samt förvaltningsorganisationen och organisationen av resultatansvar i syfte
att få en förändring till stånd enligt Svedala/Stenungsundsmodellen.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-17 § 11 i samma ärende bl.a. att behålla den
nuvarande politiska organisationen med dess reglementen, samt att behålla nuvarande
förvaltningsorganisation med tre förvaltningar.
__________
Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att med bifall till motionen uppdra till
kommunstyrelsen utreda nämndsorganisationen och den politiska styrningen samt
förvaltningsorganisationen och organisationen av resultatansvar i syfte att få en
förändring till stånd enligt Svedala/Stenungsundsmodellen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i nuläget inte förändra nämndsorganisationen och den politiska styrningen samt
förvaltningsorganisationen och resultatansvarsmodellen, enligt Svedala och
Stenungsundsmodellen, och därmed avslå motionen.
Roger Hansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Bengt Johansson förslår kommunfullmäktige besluta att i nuläget inte förändra
nämndsorganisationen och den politiska styrningen samt förvaltningsorganisationen och
resultatansvarsmodellen enligt Svedala och Stenungsundsmodellen och därmed avslå
motionen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Bengt Johanssons förslag.
Roger Hansson reserverar sig mot beslutet.
__________
Roger Hansson tackar för snabb behandling och yrkar bifall till motionen med
instämmande av Holger Formgren m fl.
Bengt Johansson med instämmande av Johan Söderpalm m fl yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Roger Hanssons förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster, 16 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
bifogade omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
__________
Roger Hansson för s-gruppen, Holger Formgren och Gunnar Persson reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag. Hans Pernervik och Keith Johansson reserverar sig
mot beslutet.
__________
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Exp:
Sökanden
Miljö- och byggnadsnämnden

KF § 18
KS § 38
AU § 19

Dnr 2008:102 231

Planprövningstillstånd för fastigheten Bön 1:8
För fastigheten saknas detaljplan. Fastigheten ligger inom område av intresse för
samhällsutbyggnad. Fastigheten ligger även inom område för skedriskkartering.
Sökt område ligger som reservområde för bostäder i översiktsplan för 2007.
Ansökan avser uppförande av ett ca 50-tal bostäder. Detta under förutsättning att
anslutning kan ske till det kommunala va-nätet. Då det råder stor efterfrågan på bostäder
bedöms exploateringen lämplig att pröva genom detaljplaneläggning.
I planarbetet skall de geotekniska förhållandena utredas. Vidare gäller höga krav
beträffande gestaltningen av den planerade bebyggelsen och miljön mellan husen.
Detaljplanen ska ge förutsättningar för ett långsiktigt uthålligt och resurseffektivt
byggande. I enlighet med kommunens energi- och klimatplan ställs villkor på gemensamt
uppvärmningssystem för området. Förutsättningar för byggande av flerbostadshus samt
ytor för lek skall tillgodoses inom planområdet.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar 2007-12-06 § 357 att med tillstyrkan översända
ärendet till kommunstyrelsen för planprövningstillstånd.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Nyvald
Barn- och utbildningsnämnden
Personalenheten
Valpärm
KF § 19

Dnr 2008:271 101

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2010
I skrivelse 2008-02-12 anhåller Göran Blomqvist, Socialdemokraterna, om befrielse
från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ersättare: Lotta Husberg, Myckleby
__________
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Nyvald
Barn- och utbildningsnämnden
Personalenheten
Valpärm
KF § 20

Dnr 2008:284 101

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2010
I skrivelse 2008-01-10 anhåller Emil Svensson, Kristdemokraterna, om befrielse från
sitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ersättare: Magdalena Martinsson
__________
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Exp:
Nyvald
Sociala omsorgsnämnden
Personalenheten
Valpärm
KF § 21

Dnr 2008:294 101

Fyllnadsval av ersättare i Sociala omsorgsnämnden för tiden fram till och med den
31 december 2010
I skrivelse 2008-02-18 anhåller Leif Apelgren Kristdemokraterna, om befrielse från sitt
uppdrag som ersättare i Sociala omsorgsnämnden
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ersättare: Kajsa-Karin Gunnarsson, Varekil
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige

KF § 22

Dnr 2008:295 101

Fyllnadsval av revisor för tiden fram till och med den 31 december 2010
I skrivelse 2008-02-18 anhåller Bengt Markinhuhta, Socialdemokraterna, om befrielse
från sitt uppdrag som revisor.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen
Ersättare: Förslag till ersättare presenteras nästa gång
Ärendet återremitteras
__________
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KF § 23

Dnr 2008:235 199

Anmälan av inkommen skrivelse
6 februari 2008, Länsstyrelsen – Protokoll från inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20§ förmyndarskapsförordningen
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KF § 24
Anmälan av inkomna motioner
Holger Formgren, motion om översyn och förändring
av den politiska organisationen.

Dnr 2008: 261 091

Hans Stevander/Bengt Torstensson, motion om kommunaltsamt andelsägda vindkraftverk.

Dnr 2008:41 091

Hans Pernervik, motion om översyn av infrastruktur och
samhällsfunktioner.

Dnr 2008:357 091

__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KF § 25

Dnr 2008: 272 092

Interpellation om ärendeberedning
Roger Hansson frågar i interpellation daterad 2008-02-16 hur beslutet om Ellös
skolmåltidskök har handlagts och varför den inte behandlats i kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Efter Barn- och utbildningsnämndens beslut 2007-12-17 § 173 har
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet påbörjat en beräkning enligt förslaget i
beslutet och har också återkopplat till Barn- och utbildningsnämnden för att besvara
vissa frågor.
Nu har emellertid Barn- och utbildningsnämnden så sent som i måndags beslutat att
upphäva beslutet 2007-12-17 § 173 och att uppdra till Barn- och utbildningsnämndens
förvaltning att göra ytterligare en översyn och belysning av samtliga kök för att få en
bättre helhetsbild av kostverksamheten i kommunen samt att denna översyn ska ske i
samarbete med sociala omsorgsnämnden.”
Inlägg görs även av Hans Pernervik och Sven Olsson.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordf

Kf § 26

Dnr 2008:358 092

Fråga om Henåns skola
Hans Pernervik frågar kommunstyrelsens ordförande i skrivelse 2008-02-28 vilket
datum Henåns skola skall stå färdigt för bruk.
Frågan besvaras vid nästa sammanträde.
__________
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KF § 27

Dnr 2008:359 092

Fråga om arbetsmiljöverkets överklagade beslut
Hans Pernervik frågar i skrivelse 2008-02-28 kommunstyrelsens ordförande om
grunden till överklagandet av arbetsmiljöverkets beslut.
Kommunstyrelsens ordförande svarar att beslutet är överklagat endast när det gäller
slutdatumet eftersom det inte är praktiskt genomförbart.
__________
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KF § 28
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Dnr 2008:360 092

Fråga om vilket politiskt forum som har överklagat arbetsmiljöverkets beslut
Roger Hansson frågar kommunstyrelsens ordförande i skrivelse inkommen 2008-02-28
i vilket forum har beslut fattats att Orust kommun skulle överklaga arbetsmiljöverkets
beslut angående datum för Henåns skolas färdigställande.
Kommunstyrelsens ordförande svarar att detta avser en kommunledningsfråga, som inte
är politisk.
__________

