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Ledamot
Roger Hansson (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Bengt Torstensson (S)
Kerstin Gadde (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Catarina Mellberg (S)
Jörgen Nielsen (S)
Agneta Melin (S)
Anders Fröjdö (S)
Alexander Hutter (S)
Bertil Olsson (S)
Lotta Husberg (S)
Rolf Sörvik (S)
Inger Heimburger (S)
Maud Simonsson (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Otto Jungermann (S)
Ingrid Cassel (M)
Rolf Asplund (M)
Birgit Strömberg (M)
Anders Hygrell (M)
Sofia Hygrell (M)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Martin Göransson (M)
Nils-Erik Holmström (M)
Bengt R Johansson (M)
Hans Pettersson (M)
Bodil Näslundh (M)
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Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (Oberoende)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Anita Andrén Lum (FO)
Mats Arvidsson (FO)
Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Tomas Nyberg (FP)
Pernilla Tolleson (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)
Eva Karlsson (FP)
Bengt Johansson (C)
Thomas Ivarsson (C)
Birthe Hellman (C)
Johan Stein (C)
Eva-Lotta Westergren (C)
Stig Samuelsson (C)
Sven Olsson (MP)
Kristina Svensson (MP)
Johan Söderpalm (MP)
Marie Hedberg (MP)
Jörgen Emanuelsson (MP)
Leif Apelgren (Oberoende)
Christer Almlöf (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Anders Tenghede (V)
Anna Hatt (V)
(SD)
Bengt Olsson (OP)
Keith Johansson (OP)
Thore Svensson (OP)
Bo Andersson (Ober)
Lars-Åke Gustavsson (Ober)
Summa
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X
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KF § 12
Interpellationer och frågor
Bengt Torstensson (S) frågar ordförande i utskottet för Samhällsutveckling:
” Måndagen den 9 december 2013 var det dåligt väglag i Svanesund.
Denna dag skall det hämtas kompost, återvinningssäck och tidningshämtning hos
oss.
Ingen renhållningsbil kom denna dag, så jag tänkte att den kommer väl någon annan
dag i stället. Men så blev det inte.
Den 17 december var det så mycket i kärlen att jag ringde till Fraktkedjan Väst och
frågade vad som händer eller vad som inte händer.
Jag fick beskedet att det varit så dåligt väglag den 9 december att hämtningsbilen inte
kunnat ta sig fram till vår fastighet. Vägunderhållet sköts av Centrala Svanesunds
Vägförening.
Jag åkte därför till Timmerhultsanläggningen för att hämta sopsäck modell större att
lägga delar från den nu till bristningsgränsen fyllda återvinningssäcken.
Samtidigt träffade jag ”vår chaufför” och jag hade ett samtal med honom om
hämtningsrutinerna.
Kommer inte återvinningsfordonet fram blir det ingen hämtning förrän nästa
ordinarie hämtningstillfälle. Ingen back-up alls.
Däremot kommer jag och hämtar kompost på söndag 22 december i stället för
måndag 23 december.
Tisdagen den 7 januari 2014 kommer återvinningsbilen och hämtar tre välfyllda
återvinningssäckar samt tömmer behållaren för tidningsavfallet.
Mina frågor till dig är följande:
Är det rimligt att inte kunna bli av med sin återvinningssäck på 57 dagar?
Borde inte entreprenören ha någon form av back-up för liknande situationer?”
Ordförande i utskottet för Samhällsutveckling återkommer med svar på
kommunfullmäktiges möte 2014-02-13.
_________

Orust kommun
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Ordförande i utskottet för Samhällsutveckling svarar:
” När det gäller Åv-säcken, tidningskärlet samt glasbehållarna, så är detta en
affärsuppgörelse mellan abonnenten och entreprenören.
Därav rekommenderar jag, att Ni kontaktar entreprenören.
Naturligtvis uppskattar renhållningsverksamheten att tjänsten erbjuds.
Ju närmare källan för uppkommit avfall sorteringen sker, desto högre sorteringsgrad
blir det.
Orust kommun har låga avfallsvikter i den gröna tunnan (163 kg/år/abonnemang
2013).
Detta beror i stor utsträckning på den goda funktionen av Åv-abonnemanget, som är
så väl inarbetat hos kommunens invånare.”
Jörgen Nielsen (S) frågar:
” På kommunfullmäktiga den 26 sept. 2013 överlämnade jag motion om att åtgärda
bristande underhåll av ”Saras Hus”
Mitt yrkande i motionen är att underhåll skall utföras snarast (innan våren 2014)
KF lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beredning.
Idag är det 5 månader sedan ärendet lämnades över till KS för beredning.
MIN FRÅGA ÄR FÖLJANDE:
Har motionen beretts?
I så fall vad är resultatet av beredningen?
Kommer färgen på fasaden hänga i flagor och stuprör på sniskan och mossa på
takpannor vara kvar på ”Saras Hus” även 2014?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Din fråga; har motionen beretts? Svaret är att frågan kommer enligt planerna att
beredas på utskottet för Samhällsutvecklings möte i mars. Därefter får vi svar på hur
man kommer att gå vidare med underhållsarbetena.”
Roger Hansson (S) frågar: ”Vad är det som händer med de avtalade
parkerings/garageplatserna vid Tuvesvik?”
Ordföranden i utskottet för Samhällsutveckling återkommer med svar på
kommunfullmäktiges möte i mars.
__________

Orust kommun
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KS/2014:38

Revisionen informerar
Ordförande informerar att översynen avseende 2013 års räkenskaper är avslutad och
att revisionsberättelsen kommer att lämnas i god tid.
__________

Orust kommun
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KS/2014:39

Information om Henåns skola
Nu har utrustning och material som ska till Myckleby skola körts till Uddevalla för
sanering. Dessutom har material som ska användas i modulerna på Henån sanerats
och finns på skolan i nästa vecka.
PEAB som ska utföra entreprenaden för golv har varit på plats för att slutligt
bestämma hur stort arbetsområdet runt skolan ska vara. Detta är ett viktigt arbete
eftersom det ska bli ett så säkert område som möjligt. Det gäller både avstånd till
moduler och vändplanen för skolbussarna.
Planering av arbeten och syn av lokalerna
Nästa vecka ska en översyn av lokalerna göras där även NCC deltar eftersom det
finns garantier som måste beaktas. Det blir även ett första byggmöte inför starten av
arbetena. Arbetet med att riva ut golven startar i slutet av februari. Planen är att börja
med bottenvåningen. Då mattorna tagits bort ska det undersökas om behövs mer tid
för att torka ut underlaget.
Ett juridiskt komplicerat läge
Det är en ovanlig situation vi befinner oss i vilket gör att det tar mycket tid med
planering och överläggningar.
Vi har frågor att ta hänsyn till som:
 Överbesiktning har begärts av skolans lokaler. Denna är ännu inte
genomförd
 Kommunens stämningsansökan mot NCC
 En affärsrelation med NCC som inte är avslutad. Detta gör att även NCC har
tillgång till lokalerna
 En ny entreprenör ska in i skolans lokaler för att åtgärda problemen
Det har varit flera möten denna vecka, bland annat med kommunens juridiska
ombud. Allt vi gör måste hela tiden vara väl förankrat rent juridiskt för att inte stöta
på problem längre fram.
__________
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KF § 15
Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ledamot: Alexander Hutter
Blåklinten 20
472 32 Svanesund
__________
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§ 16
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Alexander Hutter (S) väljs:
Anne-Marie Petersson
Köperöd 105
474 92 Ellös
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11
2014-02-13
KS/2014:105

§ 17
Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ingrid Cassel (M) föreslår Veronica Almroth (FP) som ny 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen tillika oppositionsråd.
Bertil Olsson (S) föreslår Kerstin Gadde.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner Veronica Almroth vald.
Omröstning begärs och genomförs. Den slutna omröstningen ger 25 röster för
Kerstin Gadde, 13 för Veronica Almroth och 2 blanka.
Fullmäktige väljer Kerstin Gadde till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika
oppositionsråd.
__________
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§ 18
Fyllnadsval av 1 ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ledamot:

__________

Anne-Marie Petersson
Köperöd 105
474 92 Ellös
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§ 19
Fyllnadsval av ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ersättare:

__________

Kerstin Gadde
Dammevägen 21
474 95 Hälleviksstrand
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§ 20
Fyllnadsval av ersättare i SOLTAK
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
ersättare i SOLTAK.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ersättare:

__________

Kerstin Gadde
Dammevägen 21
474 95 Hälleviksstrand
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§ 21
Fyllnadsval av ersättare i Södra Bohuslän Turism AB
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
ersättare i Södra Bohuslän Turism AB.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ersättare:

__________

Kerstin Gadde
Dammevägen 21
474 95 Hälleviksstrand
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§ 22
Fyllnadsval av ersättare i Västtrrafik AB:s bolagsstyrelse
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
ersättare i Västtrafik AB:s bolagsstyrelse.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ersättare:

__________

Kerstin Gadde
Dammevägen 21
474 95 Hälleviksstrand

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

Kommunfullmäktige

2014-02-13

§ 23
Fyllnadsval av representant i Delregionala kollektivtrafikrådet
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2014-01-15, uppdraget som
representant i Delregionala kollektivtrafikrådet.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny representant:

__________

Kerstin Gadde
Dammevägen 21
474 95 Hälleviksstrand
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§ 24
Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen
Catarina Mellberg (S) begär, i skrivelse daterad 2014-01-07, att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ersättare:

__________

Elsie-Marie Östling
Gåre 125
473 91 Henån

Orust kommun
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§ 25
Fyllnadsval av vice ordförande i Överförmyndarnämnden
Catarina Mellberg (S) begär, i skrivelse daterad 2014-01-07, att bli entledigad från
uppdraget som vice ordförande i Överförmyndarnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ledamot/vice ordförande:
Inger Heimburger
Hede 243
472 92 Stillingsön
__________

Orust kommun
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§ 26
Antagande av renhållningstaxa
Kommunen har under sommar/höst genomfört en ny upphandling avseende
insamling av hushållsavfall. Den nya entreprenaden träder i kraft 2014-02-01. Med
anledning av det har förslag på en höjning av renhållningstaxan räknats fram av
förvaltningsområde samhällsutveckling.
Det nya avtalet innebär en kostnadsökning motsvarande ca 8 % jämfört med nu
gällande avtal. För att möta den kostnadsökningen föreslås en höjning av de olika
tarifferna i renhållningstaxan med 8 %. De nya avgifterna redovisas i bilaga daterad
2013-11-22.
Till grund för regleringen av renhållningstaxan läggs en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index, A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft 3
månader efter avstämningsperiodens slut.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2001-02-22 § 6, gällande indexjustering av renhållningstaxan,
och
att från och med 2014-01-01 anta Renhållningstaxa Orust kommun 2014, daterad
2013-11-22, samt
att renhållningstaxan därefter årligen justeras med en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2001-02-22 § 6, gällande indexjustering av renhållningstaxan,
och
att från och med 2014-07-01 anta Renhållningstaxa Orust kommun 2014, daterad
2013-11-22, samt
att renhållningstaxan därefter årligen justeras med en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2001-02-22 § 6, gällande indexjustering av renhållningstaxan,
och
att från och med 2014-07-01 anta Renhållningstaxa Orust kommun 2014, daterad
2013-11-22, samt
att renhållningstaxan därefter årligen justeras med en sammanvägning av Statistiska
centralbyråns index A12:1MD (81 %) och PPI (19 %) med oktober 2013 som
basmånad. Av indexförändring förorsakad reglering träder i kraft 1 januari vart år.
__________

Orust kommun
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§ 27
Riktlinjer för avgifter i Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområde vård
och omsorg och handikappomsorg och avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser
- Avgift resor till dagverksamhet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 53 att revidera riktlinjer för avgifter i
vård och omsorg och handikappomsorg enligt fullmäktiges beslut från 2006.
I Förvaltningsområde omsorgs riktlinjer finns, enligt förvaltningsområdets skrivelse
18 december 2014, tillämpningsregler för att avgift för bussresor till dagverksamhet
för personer med demens ska tas ut samt att möjlighet finns till enstaka resor eller
avgift för månadsvisa resor. Se avsnitt 8 ”övriga avgifter punkt 8.3”. Förtydligande av
avgiftsnivån bör göras genom att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att följa
kollektivtrafikens taxor för månadskort när avgift ska debiteras.
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Förvaltningsområde omsorg följer kollektivtrafikens taxor för månadskort vuxen
vid debitering av resor till dagverksamhet för personer med demens, samt
att beslutet gäller från och med 1 april 2014.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att Förvaltningsområde omsorg följer kollektivtrafikens taxor för månadskort vuxen
vid debitering av resor till dagverksamhet för personer med demens, samt
att beslutet gäller från och med 1 april 2014.

Orust kommun
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§ 28
Godkännande av avsiktsförklaring kring besöksnäringen - "Ett enat
Bohuslän"
Under året har ledande förtroendevalda från Bohusläns kommuner diskuterat
förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring kring
besöksnäringen i Bohuslän – ett enat Bohuslän.
Målsättningen har varit att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en
gemensam avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Helt
enkelt att arbeta mer tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän.
Förslaget till avsiktsförklaring är kommunernas överenskommelse om att arbeta
tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska
plattformen i det gemensamma arbetet.
I avsiktsförklaringen tydliggör kommunerna den politiska viljan och den
övergripande inriktningen.
Målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad
lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Då krävs och förutsätter det att
kommunerna stärker och driver samverkan mellan kommuner, företag,
organisationer och myndigheter.
I förslaget till avsiktsförklaring definieras ett antal samverkansområden; planering
och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling, kommunikation och
marknadsföring, utvecklingsarbete samt området beakta och ta hänsyn.
Under förutsättning av respektive kommuns godkännande planeras ett gemensamt
undertecknande av avsiktsförklaringen på Swedish Maritime Day på Svenska Mässan
i Göteborg den 8 april 2014.
Till kommunen har inkommit missiv och förslag på avsiktsförklaring kallad ”Ett enat
Bohuslän” - avsiktsförklaring kring besöksnäringen, daterade 2013-11-11.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-12-03.
Kristina Svensson föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän” – avsiktsförklaring kring
besöksnäringen, daterad 2013-11-11, samt
att ge kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Kristina Svenssons förslag.

Orust kommun
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__________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän” – avsiktsförklaring kring
besöksnäringen, daterad 2013-11-11, samt
att ge kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.
____________

Orust kommun
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§ 29
Godkännande av ändring i bolagsordningen för Soltak AB
Kommunfullmäktige godkände 2012-06-28 § 103 Bolagsordning och Ägardirektiv
för Soltak AB. Kommunfullmäktige beslutade vidare 2013-06-27 § 107 bland annat
att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Soltak AB daterad 2013-0418.
Bolagsverket godkänner inte bolagsnamnet SOLTAK AB. Kombinationen namn
med beskrivning i bolagsordningen § 3 ”Bolaget ska kunna tillhandahålla
specialistfunktioner inom samhällsplanering, teknik och energirådgivning” krockar
med skyddat varunamn inom energirådgivning. Bolagsverket har meddelat att de
godkänner ändring i form av att ordet energirådgivning stryks i bolagsordningen.
Dispens är lämnad för registrering av bolagsnamn till mitten av mars 2014. Samtliga
ägarkommuner har möjlighet enligt sammanträdesplaner att anta beslutet före
februari månads utgång 2014.
Styrelsen för Soltak AB föreslår vid styrelsemöte 2013-12-13 § 46 samtliga
ägarkommuner att anta föreslagen revidering i bolagets Bolagsordning, § 3 stycke två,
till följande ordalydelse; Bolaget ska kunna tillhandahålla specialistfunktioner inom
samhällsplanering och teknik. Styrelsen föreslår samtliga ägarkommuners
kommunfullmäktige att snarast möjligt, med omedelbar justering av paragraf, anta
revidering av Bolagsordning.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-12-18, Protokoll Styrelsemöte Soltak AB, daterat 2013-12-13 samt
Förslag på ändrad bolagsordning för Soltak AB, reviderad 2013-12-13.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Soltak AB, reviderad 2013-1213, § 3 stycke två, till följande ordalydelse; ”Bolaget ska kunna tillhandahålla
specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik”, samt
att stämmoombudet får i uppdrag att på bolagstämma för Soltak AB rösta för att
beslut fattas i enlighet att-sats 1 ovan.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen för Soltak AB, reviderad 2013-1213, § 3 stycke två, till följande ordalydelse; ”Bolaget ska kunna tillhandahålla
specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik”, samt
att stämmoombudet får i uppdrag att på bolagstämma för Soltak AB rösta för att
beslut fattas i enlighet att-sats 1 ovan.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 30
Medborgarförslag om att modernisera kommunens maskinpark till
miljövänligt alternativ
Eva Skoglund föreslår i medborgarförslag daterat 2013-05-21 att kommunen skrotar
ut gamla gräsklippare och går över till en modern miljövänlig maskinpark förslagsvis
solcellsdriven
Kommunfullmäktige beslutar 2012-06-27 § 103 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Maskinparken som idag används inom kommunen körs på miljövänlig bensin och är
anpassad till verksamheternas nuvarande behov. Solcells- och batteridrivna maskiner
bedöms i nuläget inte vara ett fullgott alternativ till de mer effektiva och kraftfulla
bensindrivan maskiner som används i verksamheterna idag.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_________
Sven Olsson (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att med hänvisning till kommunfullmäktiges mål
”Orust klimatneutralt 2020” ha medborgarförslagets intentioner med i framtida
upphandlingar.
Sven Olsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunstyrelsens åtgärd anse medborgarförslaget vara besvarat.
Ingrid Cassel (M) och Leif Appelgren (oberoende) yrkar bifall till Sven Olssons
förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Sven Olssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Sven Olssons förslag.
__________
Sven Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse medborgarförslaget vara
besvarat.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
__________
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Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 31
Motion om föreningsbidrag för strandstädning och skräpplockning
Veronica Almroth, Folkpartiet, har lämnat en motion om föreningsbidrag för
strandstädning och skräpplockning.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-09-26 § 152 att överlämna ärende till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionären yrkar att kommunstyrelsen 2014 ska införa en årligen återkommande
kommunstädartävling där föreningar kan delta och tjäna pengar på det insamlade
skräpet som ett led i kommunens föreningsbidrag.
Kommunen betalar 10 000 kronor till Pool 2 Tusen – Idrott i Samverkan som är en
ekonomisk förening helt ägd av 44 av de totalt 68 specialidrottsförbunden inom
Riksidrottsförbundet (RF). Pool 2 Tusen skickar ut varje år till föreningarna om ”Vi
städar Sverige” och vi har ett flertal av kommunens föreningar som har deltagit i den
städverksamheten.
Föreningarna får också andra erbjudande, bland annat från Returpack. Där
föreningarna får ersättning även för flaskor och burkar.
Att anordna en årligen återkommande kommunstädartävling är resurskrävande, både
budgetmässigt och personalmässigt. Strandstädning och skräpplockning kan medföra
vissa säkerhetsrisker, vilket gör att det kan vara olämpligt för barn och ungdomar att
delta i sådant arbete.
Med utgångspunkt från ovanstående argument och med rådande ekonomiska
situation i kommunen förordar förvaltningsområde samhällsutveckling avslag på
motionen i dagsläget.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
Kerstin Gadde yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 32
Motion om att upprätta en omsorgsplan
Lotta Husberg, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2013-10-22
Kommunfullmäktig besluta att uppdra till Kommunstyrelsen att upprätta en
omsorgsplan för Orust kommun. Kommunstyrelsen begär yttrande från utskottet för
omsorg.
Av motionen framgår inte tydligt vilken del av kommunens omsorg som avses.
Under utskottet för omsorg finns äldreomsorg(vård och omsorg) individ och
familjeomsorg (IFO) samt handikappomsorg (HO). Vid diskussioner med
motionsställaren framgår att en sådan plan är önskvärd för hela Utskottet för
omsorgs ansvarsområde.
I Förvaltningsområde omsorg är delplaner påbörjade, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 17 december 2013, inom verksamhetsområdena, dock inte i individ- och
familjeomsogen. Det är resurskrävande att sammanställa ett dokument i form av en
omgripande omsorgsplan utifrån alla mindre planer som finns inom
förvaltningsområdets verksamhetsområden. Det har inte funnits möjlighet att
upprätta en övergripande omsorgsplan under de senaste två åren, men inom
äldreomsorgen pågår det ett arbete med att ta fram en omsorgsplan.
Det finns behov av en övergripande samlad omsorgsplan för Orust kommun, där
även integrationsfrågorna och bostadsfrågor bör finnas med. Kommunen har avtal
med Migrationsverket sedan flera år tillbaka men har aldrig kunna uppfylla avtalet
fullt ut med anledning av svårigheter att finna bostäder till flyktingar. Bostadsfrågan
är viktig och har påverkan i alla delar av omsorgs verksamhetsområden, inte minst
när det gäller äldreboenden.
För att få politisk förankring i detta arbete föreslås Kommunfullmäktige att ge
Framtidsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på en omsorgsplan för Orust
kommun, med hjälp av tjänstemannastöd. Omsorgsplanen bör täcka ett tioårigt
perspektiv.
______________
I samband med ärendeberedningen av remiss där Kommunstyrelsen begär in
yttrande över motion att upprätta en omsorgsplan för Orust kommun föreslår Bertil
Olsson (S) att ge förvaltningsområdet i uppdrag att ta fram ett underlag av
omsorgsplan för Förvaltningsområde omsorg under ett 2-årigt perspektiv.
Utskottet för omsorg beslutade därav 2014-01-14 § 11 att ge
förvaltningsområdeschefen i uppdrag att ta fram ett underlag av omsorgsplan för
Förvaltningsområde omsorg utifrån budget 2015 med plan 2016-2017.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att Framtidsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en omsorgsplan för Orust
kommun med hjälp av tjänstemannastöd och att omsorgsplanen täcker ett tioårigt
perspektiv, samt
att anse motionen därmed vara besvarad.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
Bertil Olsson (S) med instämmande av Ingrid Cassel (M) föreslår kommunstyrelsen
besluta att välkomna utskottets initiativ till att ta fram en omsorgsplan utifrån budget
2015 med plan 2016-2017.
Kommunstyrelsen beslutar
att välkomna utskottets initiativ till att ta fram en omsorgsplan utifrån budget 2015
med plan 2016-2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Framtidsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en strategisk omsorgsplan
för Orust kommun med hjälp av tjänstemannastöd och att omsorgsplanen täcker ett
tioårigt perspektiv, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
Sven Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Framtidsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en strategisk omsorgsplan
för Orust kommun med hjälp av tjänstemannastöd och att omsorgsplanen täcker ett
tioårigt perspektiv, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 33
Motion om införande av likviditetsbudget
Ingrid Cassel, Moderata fullmäktigegruppen och Leif Apelgren, Kristdemokraterna
föreslår i motion till kommunfullmäktige 2013-06-27 att inrätta en likviditetsbudget
från 1 januari 2014 med månatlig uppföljning och redovisning i kommunstyrelsen
respektive redovisning till kommunfullmäktige i anslutning till
prognosredovisningarna.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om finansieringsbudget för de kommande tre
åren. Finansieringsbudgeten syftar i första hand till att beskriva hur investeringarna
finansieras. I 2014 års finansieringsbudget matchas inte beslutad nyupplåning med
investeringsnivån. Så ska det inte vara och borde ha beskrivits på ett tydligare sätt.
Ekonomichefen säkerställer löpande att tillräckliga likvida medel finns på
kommunens konto för utbetalningar. Bedömningen är att införande av
likviditetsbudget inte är nödvändig utan finansieringsbudgeten ska fylla den
funktionen.
Finansrapporten som tertialvis redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott kan
utvecklas. Genom att komplettera finansrapportens 12 nyckeltal med till exempel en
sammanfattande bild av det finansiella läget, mer detaljerad information om
låneskulden, likvidberedskapen och borgensförbindelser borde motionärernas
intentioner likafullt bli uppfyllda. Dessutom bör kommunstyrelsens delegering till
arbetsutskottet punkt 2.2.1 återkallas då kommunstyrelsen enligt finanspolicyn ska
erhålla finansrapporten och enligt reglementet ansvarar för kommunens
medelsförvaltning. Att utöka rapporteringen till varje månad istället för var fjärde är
en resursfråga som måste ställas i relation till mervärdet den ökade rapporteringen.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-12-20.
Arbetsutskottet beslutar
att upphäva arbetsutskottets beslut 2011-09-21 § 39 om månatlig finansrapport.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att återkalla delegering 2.2.1 ”Besluta om tillfälliga avvikelser från kommunstyrelsens
antagna finanspolicy – dock längst 12 månader samt godkänna finansrapporter enligt
samma policy”, samt
att ge i uppdrag till ekonomichefen att utveckla finansrapporten
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-12-20, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-12-20, anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 34
Motion om att omfördela tjänster inom miljö- och byggnadsförvaltningen
Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion 2013-10-08
kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att
omfördela/ändra två tjänster i miljö- och byggnadsförvaltningen, en till vardera
hjälpande rådgivare i miljö- och byggnadsfrågor för våra kommuninvånare.
Dessa skall vara kunniga och mycket serviceinriktade, gärna med ett stort hjärta för
Orust kommun och dess invånare. Åtgärderna motiveras som en åtgärd för att
medföra lägre kostnader och kortare handläggningstider.
I yttrande över motionen beslutade Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-05 § 329
att nämnden redan beaktar de krav som framställs i motionen med nuvarande
arbetsformer och personalstyrka som prioriterar bra bemötande och god service, och
att avstyrka motionen med omfördelning av befintliga resurser genom att inrätta en
generell rådgivarfunktion som skulle kunna inverka och motverka ett effektivt och
kvalitetssäkrat arbetssätt samt
att allmänt tillstyrka en utveckling av medborgarservicefunktion med rådgivning som
en generell lösning för att utveckla en direktrådgivning för enklare ärenden.
Som underlag i ärendet finns yttrande från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-05
§ 329 samt tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2013-12-17.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2013-12-05 § 329
avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Michael Relfsson yrkar bifall till eget förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2013-12-05 § 329
avslå motionen.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 35
Motion om Facebook som kommunikationsmedium för Orust kommun samt
Motion om kommunal Facebooksida
Veronica Almroth, Folkpartiet föreslår i motion 2012-08-21 kommunfullmäktige
besluta att införa Facebook som en del av kommunikations- och informationsflödet i
Orust kommun, med start senast 2012-10-01 , samt att uppdra till kommunstyrelsen
att skyndsamt ta fram regler och riktlinjer för detta.
Motionären menar att finnas på Facebook är ett sätt att öka demokratin och ett
viktigt led i dialogen med medborgarna.
I Orust kommun finns riktlinjer för sociala medier beslutade av kommunchefen
2010-12-16, antagna som tillägg till kommunens riktlinjer för kommunikation. Där
framgår bland annat att alla verksamheter skall presentera sin service och sina tjänster
på www.orust.se. Kommunens officiella webbplats är huvudkanal för extern
kommunikation. Sociala medier är ett komplement i vår planerade kommunikation.
För tillfället har kommunen tre officiella Facebook-kanaler:
1. Orust bibliotek
2. Orust fritidsgårdarna
3. Orust gymnasieskola
Varje förvaltning har ansvar för sin egen kommunikation. Därför har också varje
förvaltning beslutanderätten.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-11.
Hans Stevander föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för en mer omfattande utredning med förtydligande av
bland annat rådande forskningsläge.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för en mer omfattande
utredning med förtydligande av bland annat rådande forskningsläge.
__________
Veronica Almroth, Folkpartiet föreslår i ny motion 2013-03-18 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast starta en facebooksida liknande
Tjörns som vi kallar träffpunkt Orust, där man ska kunna samla in frågor, lägga ut
minnesanteckningar och föra dialog mellan de planerade träffpunktsmötena, det ska
även vara en informationskanal för kommunen, för att snabbt få ut information.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelser från kommunstyrelseförvaltningen
daterade 2013-03-11 och 2013-11-29.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelserna 2013-03-11 och 2013- 11-29, anse motionerna
besvarade.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Claes Nordevik (FP) yrkar bifall till motionen.
Johan Söderpalm (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Två förslag finns. Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelserna 2013-03-11 och 2013- 11-29, anse motionerna
besvarade.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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§ 36
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om inrättande av kulturutskott, Bertil Olsson (S) och Lotta Husberg (S) –
KS/2014:222
Motion om ny organisation för utveckling av arbetet mellan kommunen och
näringslivet, Kerstin Gadde (S) – KS/2014:239
Motion om trafiksäkerheten på Färjevägen, Svanesund, Claes Nordevik (FP) – KS
2014:249
__________

