Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

1

2013-02-28

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 – 21.50

Beslutande

Se sidan 2-3

Övriga deltagande

Roland Kindslätt, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Marie-Louise Bergener, nämndsekreterare

Utses att justera

Anders Fröjdö (S) och Bo Andersson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Medborgarservice måndagen den 4 mars kl 17.00

Sekreterare

……………………………………..
Marie-Louise Bergener

Ordförande

……………………………………..
Hans Pernervik

Justerare

……………………………………………………………………….
Anders Fröjdö
Bo Andersson

Paragraf 1 - 25

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-02-28

Datum för anslags
uppsättande

2013-03-05

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marie-Louise Bergener

2013-03-27

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2013-02-28

KF § 1
Interpellationer och frågor
Interpellation från Agneta Melin (S):
”Juni 2012 beslutades det att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att starta en
kommunal friskola i Tvet.
Kommunstyrelsen beslutade att anvisa 500 000 kr av 2012 års budget, medel avsatta till riktade
insatser för detta ändamål. Efter att utredningen är klar ska ett resultat redovisas för att beslut ska
tas, senast december 2012.
Vad har hänt?”
Ordförande i utskottet för lärande svarar:
”Redovisningen av gruppens arbete är tänkt att vara en del av Utskottet för Lärandets
årsberättelse som kommer upp på bordet nu på måndag, 4 mars 2013.
Utredningsgruppens arbete tog inte riktigt fart förrän undertecknad tillträdde som ordförande för
Utskottet för Lärande. I gruppen har ingått Kristina Svensson, Alexander Hutter och Mikael
Relfsson. Alexander Hutter avsade sig sin plats vid utskottssammanträdet i slutet av maj.
Efter medborgarträff bestämdes att en enkätundersökning skulle genomföras för att kartlägga hur
stort intresse som finns för att starta upp skolan. Enkätundersökningen genomfördes och
sammanställdes av Förvaltningsområdet för Lärande.
Av svaren kan man utläsa att det inför läsårsstart 2012 och fram till 2016 finns intresse för att låta
sammanlagt 21 barn starta sin skolgång i Tvet skola.
Efter enkäten beslutade gruppen att göra ett studiebesök för att få ta del av erfarenheter från
andra skolor som drivs som Kommunala Självstyrande skolor. Detta gjordes genom en dagstur
till Stockholm där gruppen besökte Komfris nätverksträff som var förlagd till Rösjöskolan i
Sollentuna.
Kontakter knöts för att få hjälp att informera här på Orust om vad begreppet Kommunal
Självstyrande skola står för.
Efter flera planeringsmöte bestämdes att ge personal och föräldrar möjlighet till mer information
kring hur en Kommunal Självstyrande Skola fungerar.
Agneta Ardfelt, aktiv inom Komfri och rektor från Kungsbacka kommun bjöds in till den
temadag som var i höstas för verksamhetschefer och politiker från Förvaltningsområdet för
Lärande.
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På kvällen bjöds in till allmänt möte i Ellös för alla intresserade i kommunen. Sammanlagt kom ca
10 personer.
De kostnader som belastat kontot ”utredning av uppstart Kommunal friskola i Tvet” uppgår till
12 200 kr.
En summering av det arbete som utförts antas av Utskottet 4/3 2013.
I 2013 års budget finns inga riktade medel avsatta för uppstart av Tvet skola,
åk 0-3.”
Enkel fråga från Michael Relfsson (FpO):
”Vad händer med min motion angående följekort?
Motionen, daterad 2011-10-20 med diarienummer 2011:1646 anmäldes vid kommunfullmäktiges
möte 2011-10-20 § 143”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Motionen är under utredning. Den är inte omfattande att svara på men de rutiner och processer
som är förknippade med ett ärendes gång måste kontrolleras och redovisas. Tyvärr, existerar idag
en allt större ärendebelastning i förvaltningen där inte allt hinns med. Jag ska dock överväga om
det går att prioritera handläggningen av motioner som ofta blir lidande i processen där löpande
ärenden ”prioriterar sig själva”.
Din efterfrågade motion bör rimligen kunna besvaras under våren.”
Interpellation från Lotta Husberg (S):
”Vad händer med Familjens Hus / Familjecentralen?
På kommunstyrelsen 2012-10-10 beslutades att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att
utreda frågan om en om- och tillbyggnad av ’Polishuset’ i Henån i syfte att inrymma ett Familjens
hus samt att återkomma skyndsamt med en tidsplan och en kostnadskalkyl för om- och
tillbyggnaden till utskottet för omsorg.”
Ordförande i utskottet för samhällsutveckling svarar:
”I protokoll från Ks 2012-10-10 så gavs utskottet för samhällsutveckling uppdraget att utreda
frågan om en om- och tillbyggnad av ”polishuset”för att inrymma Familjecentral/Familjens hus.
Utskottet för samhällsutveckling har i protokoll från 2012-11-27 § 190 gett verksamheten för
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram kostnadskalkyl för om- och tillbyggnad av ”polishuset”
för att inrymma Familjecentral/Familjens hus.
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För att kunna göra en tidplan för arbetet samt meddela en kostnad så bör man först göra klart
hur Familjecentralen skall se ut. Detta görs genom att ta fram förfrågningsunderlag samt gå ut på
markanden för att ta in anbud.
Innan eller samtidigt som projektering påbörjas måste en planändring av området ske. Tänkt
byggnadsområde utgörs av prickad mark.”
Interpellation från Anders Fröjdö (S):
”Interpellation till Kommunalrådet om Energi- och klimatplan 2007-2012.
Ambitionen med planen var att energi- och klimatplanen ska bidra till en mer hållbar
energianvändning och energiproduktion med minskade utsläpp av miljöfarliga och miljöstörande
ämnen som följd.
Målen i energi- och klimatplanen utgår framför allt från det nationella miljömålet begränsad
klimatpåverkan, vilket innebär att vi ska minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
Övriga miljömål som planen ska bidra till att uppnå är Frisk luft, Ingen övergödning, Bara
naturlig försurning, En giftfri miljö, Levande skogar och God bebyggd miljö.
Övergripande mål, enligt planen, för Orust kommun
 Orust kommun ska verka för en övergång till en långsiktigt hållbar energiförsörjning:
- energiförbrukningen ska minska
- förbrukningen av fossilt bränsle ska minska
- andelen förnybar energi ska öka
- energieffektiviteten ska öka
- koldioxidutsläppen ska minska med minst 4 procent till år 2012, jämfört med medelvärdet 20032004
 Kommunens invånare ska ha tillgång till ett leveranssäkert och robust energisystem.
Uppföljning
Planen ska kortfattat följas upp varje år i samband med årsredovisningen.
En mer systematisk uppföljning ska göras en gång per mandatperiod, då också behovet av en ny
energi- och klimatplan ska utredas.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-10-25 ska,
”Den som ansvarar för en åtgärd ansvarar för uppföljning av resultatet … Sammanställningen av
uppföljningen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen.”
Årsredovisning 2011 – Sammanställning saknas.
Årsredovisning 2010 – Sammanställning saknas, samt utredning om behov av ny energi- och
klimatplan saknas. (Ny mandatperiod)
Årsredovisning 2009 – Sammanställning saknas.
Årsredovisning 2008 – (Kan ej kontrolleras. Inloggningsuppgifter behövs för att hämtas via
kommunens hemsida.)
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1. Vad tänker kommunalrådet göra för att rätta till bristerna vad gäller
kommunfullmäktiges beslut angående planen?
2. När ska detta var klart? ”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Energi- och klimatplanen antogs av kommunfullmäktige 2007-10-25. Planen togs fram i en
arbetsgrupp bestående av representanter från kommunens miljö- och byggnadsenhet, tekniska
enhet, kommunstyrelseförvaltningen, kommunens energirådgivare samt projektledare Kerstin
Sondén, kommunstyrelseförvaltningen som också svarade för rapporten.
I planen beskrivs dels bakgrund och nuläge, dels mål och strategier. I slutet finns en
handlingsplan upprättad där olika åtgärder är ansvarssatta på avdelningsnivå. Gällande en av
åtgärderna ”Uppföljning av energi- och klimatplan och handlingsplan” står angivet att detta ska
ske varje år och att ansvaret är KSF och ansvarig för åtgärd. Ansvariga för övriga åtgärder är satta
till varianter av en av eller flera av följande: KSF/MBE/TE/SOF/privat.
Planen har bidragit till en mer hållbar energianvändning och energiproduktion och har legat till
grund för kommunens arbete med detta på flera sätt. Brister i planen gällande tydlighet kring
uppföljning och ansvarsfördelning, resurser samt personalförändringar, har gjort att rutiner för
skriftlig uppföljning/ansvariga personer saknas/fallit mellan stolarna. Planen har trots detta varit
viktig i arbetet med energifrågor i Orust kommun. Orust har arbetat aktivt enligt energi- och
klimatplanens intentioner och mål med att fasa ut fossila bränslen och satsa på förnybar energi.
Direkta exempel på detta är närvärmeverk och solfångare i kommunal regi.
Uppföljning kring arbetet med kommunens interna arbete har också skett på senare år.
Kommunens egna fastigheter och transporter har kartlagts och följts upp med avseende på
energieffektivisering delvis genom ett nytt statligt stöd kring området som kommunen sökt och
fått beviljat, som inte fanns då energi- och klimatplanen antogs. Istället för att kommunens
energirådgivare kunde arbete delvis med intern verksamhet, som när planen antogs, erbjöd
Energimyndigheten år 2010 ett helt nytt statligt stöd för arbete med kommunens fastigheter och
transporter, för att kommunerna skulle få tillräckliga resurser och ligga i framkant gällande internt
energieffektiviseringsarbete. Strategier, mål och handlingsplaner togs fram och åtgärder ska
redovisas till Energimyndigheten både med avseende på energieffektivisering och med avseende
på minskad miljöbelastning på olika sätt. Uppföljning av detta kan i stora drag användas som
underlag/uppföljning av kommunens interna verksamhet i energi- och klimatplanen för år 2011
och 2012.
Ett annat exempel på arbete med som ryms inom energi- och klimatplanen är den kommunala
energi- och klimatrådgivningen (årsredovisning kring den finns för vardera år 2010-2012).
Som en förstart inför fortsatt energi- och klimatarbete och eventuellt som
bilagor/bakgrund/åtgärdsförslag i en ny energi- och klimatplan kan också Jordbruksverkets
processdag kring Hur Orust blir energineutralt till år 2020 räknas. Processdagen som hölls av
Jordbruksverket initierad av Orust kretsloppsakademi 2012 avslutades med att mål och
handlingsplaner kring frågorna skrevs ner och tidssattes. Under dagen deltog ett urval av
politiker, tjänstemän, företagare och föreningar från Orust kommun där arbetsmetoden med
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processledare gick ut på att på ett effektivt sätt låta alla deltagares utgångspunkter och
erfarenheter vävas samman i slutresultatet.
Ovanstående belyser att det arbetas efter intentionerna i Energi- och Klimatplanen. Det är
osäkert att sammanställningen hinner att tillföras 2012 års årsredovisning. Däremot kommer jag
att tillse att så sker efter 2013.”
Fråga från Agneta Melin (S):
”Jag kan med glädje konstatera att antalet resande med kollektivtrafiken ökat. Detta ställer dock
krav på tillgänglighet och service.
Möjligheten att ladda busskort med kontanter, lämpliga väntkurer eller dylikt samt fungerande
tidtabeller vid anslutning.
En bra kommunikation mellan förare av olika linjer så att resenären inte blir ’akterseglad’ vid byte
av linje är också viktigt.
Finns det någon plan eller påverkansmöjlighet för att ovanstående blir verklighet?
Finns det planer på en terminal vid Gåre torg? Om så är fallet, var i tidsplaneringen ligger den?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Jag konstaterar liksom frågeställaren Agneta Melin att kollektivtrafikresandet ökar och att detta
ställer krav på tillgänglighet och service från trafikutövaren.
Från och med januari 2012 har skatteväxling skett mellan Västragötalandsregionen och Orust
kommun. Därigenom handhar Västtrafik kollektivtrafiken och den service som frågeställaren
åsyftar i sina första två satser.
Jag är övertygad om att Västtrafik har nöjda kunder som ledstjärna i sin trafikverksamhet. Detta
att just vinna nöjda resenärer är nog den största påverkansmöjligheten för att god service
upprätthålls.
Den avslutande frågan: planeras det att etablera en terminal vid Gåre torg? Svaret är att det finns
inga propåer om en sådan etablering.”
__________
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Dnr 2013:360

Information om Henåns skola
Ordförande i utskottet för samhällsutveckling informerade om förhandlingsläget med NCC. En
presskonferens utlovades så snart besked i ärendet framkommer.
Ordförande i utskottet för lärande informerade att inflyttningen i modulerna är klar.
__________
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Dnr 2013:359

Revisionen informerar
Håkan Olsson, PwC, konsult och sakkunnigt biträde till revisorerna i kommunen redogjorde för
revisorernas löpande arbete.
Kommunfullmäktige är uppdragsgivare och granskas ej av revisionen. Granskning sker av
kommunstyrelsen. Arbetet omfattar bland annat att gagna en positiv utveckling, lämna råd och
anvisningar, rättvisande redovisningar samt göra en sammanfattning i en revisionsrapport.
Varje revisor är självständig. Rollen har stärkts och revisorerna har formell rätt till insyn i styrelser
och nämnder. Revisionen kan dessutom väcka egna ärenden.
__________
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Dnr 2013:361

Fullmäktigeberedningarnas avslutande redovisning
Representanter för kommunfullmäktiges tre beredningar
•
•
•

Beredningen för Ekonomi och intern planering
Beredningen för Lärande och Omsorg
Beredningen för Samhällsutveckling

presenterade en sammanställning av det löpande arbetet och idéer som framkommit.
Informationen kommer att delges Framtidsgruppen, som träder i kraft 2013-04-01.
__________
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Exp: kommunchef
KF § 5

KS/2012:2278

Motion om tillsättning av en opartisk haverikommission för Henåns skola
Veronica Almroth, folkpartiet, föreslår i motion 2012-08-21 kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt revisionen att skyndsamt tillsätta en oberoende haverikommission som ska utreda hela
processen för byggnationen av Henåns skola, från beslut om byggande till färdig byggnad, och att
granskningen skall vara färdig innan starten av Ängås skolas byggnation, samt att resultatet av
granskningen ska publiceras på kommunens hemsida och presenteras i kommunfullmäktige.
Kerstin Gaddes motion om att utreda erfarenheter från planeringen och byggnationen av Henåns
skola, daterad 2012-08-27 har behandlats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade
2012-12-13 § 202 att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-29 bifalla motionen. I
motionen föreslår Kerstin Gadde kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att
göra en översyn (”vitbok”) av planeringen för och byggandet av Henåns skola för att kunna gå
vidare inom kommunen när det gäller nya byggnationer, samt att i utredningen anlita
utomstående med stort kunnande inom området och att skyndsamt bedriva översynen så att
samma scenario inte uppstår igen.
Utskottet för lärande har i beslut 2012-12-17 § 180 lagt förslag till kommunstyrelsen innebärande
att tillsätta en extern aktör för granskning av hela byggprocessen kring byggandet av Henåns
skola, samt att granskningen utförs parallellt med påbörjad om- och tillbyggnation av Ängås
skola.
Utskottet för samhällsutveckling har i beslut 2012-11-07 § 181 lagt förslag till kommunstyrelsen,
innebärande att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-29
anse motionen besvarad.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att snarast
upphandla en extern aktör för granskning av hela byggprocessen samt begära medel härför, samt
föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-1213 § 202 anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att snarast upphandla en extern aktör för granskning av hela
byggprocessen samt begära medel härför.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-12-13 § 202 anse motionen besvarad.
__________
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Exp: Förvaltningsområde Omsorg
KF § 6

KS/2012:2466

Motion om matlagning i det egna hemmet
Socialdemokraterna genom Lotta Husberg lämnade in en motion daterad 18 september 2012 om
Matlagning i det egna hemmet. Syftet med motionen är att förbättra en redan bra service med
matdistribution med ökad valfrihet.
Verksamheten för omsorg har, enligt verksamhetens skrivelse 20 november 2012, för närvarande
inga möjligheter att utreda en enstaka insats inom hemtjänsten. Skälet till detta är att
verksamheten i sin helhet måste genomlysas för att komma till rätta med effektivitetsproblem.
En utredning, Kostnad per brukare, KPB som genomfördes under våren 2012 visade bland annat
på att matdistributionen i Orust kommun var både omfattande och dyr. Riktlinjer för
biståndsbedömning när det gäller matdistribution måste ses över och i samband med det får
verksamheten för omsorg ta ställning till att utöka möjligheterna att laga enklare måltider i
hemmet. Redan i dag förekommer det enklare tillagning i hemmet men inte i den omfattning som
efterfrågas i motionen. Munkedals kommun tillämpar matlagning i hemmet men har valt bort att
arbeta med matdistribution. Det innebär för Orust kommuns del stora kostnader och stora
kvalitetsproblem för matdistribution.
Verksamheten för omsorg återkommer med förslag på förändringar när hela verksamheten är
genomlyst.
______________
Bertil Olsson(s) föreslår utskottet att Verksamheten för omsorg återkommer med utredning i
frågan om matlagning i det egna hemmet till översyn har gjorts dels om biståndsbedömning för
matdistribution dels översyn av hemtjänstens verksamhetsområden.
Johan Stein (c) föreslår utskottet att Verksamheten för omsorg återkommer med utredning i
frågan om matlagning i det egna hemmet i samband med översynen görs av hemtjänsten.
Utskottets för omsorgs förslag i enlighet med Johan Stein (c) förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Verksamheten för omsorg återkommer med utredning i frågan om matlagning i det egna
hemmet i samband med översynen görs av hemtjänsten
att därmed anse motionen vara besvarad tillsvidare.
______________
Johan Stein föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningsområde omsorg i samband med
den översyn som görs av hemtjänsten även utreder frågan om matlagning i det egna hemmet
samt att därmed anse motionen vara besvarad.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förvaltningsområde omsorg i samband med den översyn som görs av hemtjänsten även
utreder frågan om matlagning i det egna hemmet, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp: Ekonomi
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KF § 7

KS/2012:2627

Mindre investering - Nybyggnad av traktorgarage/verkstadsdel/förråd, Orust Ridklubb
Enligt Ekonomireglementet, kapitel 6, kan kommunstyrelsen bevilja så kallad mindre investering
(kommunfullmäktige 2009-01-29 § 9). En förutsättning för detta är att investeringens
sammanlagda utgift inte överstiger 25 basbelopp (1 000 tkr).
Budget 2012 innehåller ej tillkommande kapitalkostnader.
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

Verksamheten för samhällsutveckling
Orust Ridklubb, nybyggnad av traktorgarage/verkstadsdel/förråd
920 tkr

Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den förslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6, angivna
förutsättningarna genom upptagande av långfristigt lån.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Hans Stevander, Bo Andersson och Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med följande tillägg; inom den av
kommunfullmäktige antagna låneramen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den förslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6, angivna
förutsättningarna, medel till ändamålet genom upptagande av långfristigt lån, inom den av
kommunfullmäktige antagna låneramen.
__________
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2013-02-28

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den förslagna investeringen under de i Ekonomireglementet, kap 6, angivna
förutsättningarna, medel till ändamålet genom upptagande av långfristigt lån, inom den av
kommunfullmäktige antagna låneramen.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KF § 8

KS/2011:715

Antagande av förslag till ändring av detaljplan för Mollösund 5:411 m.fl., Orust kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov på fastigheten men bygglovet
upphävdes av Länsstyrelsen p.g.a. för stora avvikelser från gällande detaljplan.
Kommunfullmäktige beviljade plantillstånd den 24 januari 2011.
Planändringen har varit utsänd för granskning under tiden 16 augusti – 17 september 2012.
Syftet med planen är att legalisera befintlig industribyggnad på fastigheten samt medge utökning
av befintlig byggrätt för industribyggnad samt att utöka tomt för Tången 3:20.
Detaljplanen anses inte påverka omgivningen eller innebära olägenhet för omkringboende.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta det, den 20 maj 2012, upprättade och den 22 oktober 2012 reviderade, förslaget till
ändring av detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det, den 20 maj 2012, upprättade och den 22 oktober 2012 reviderade, förslaget till
ändring av detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
OKFS
KF § 9

KS/2013:230

Ändrad taxa från 2013 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Den nuvarande miljötaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är fastställd av
kommunfullmäktige 2005-11-17, § 87.
Miljö- och Byggnadsnämnden har 2012-11-08, § 298 ändrat miljötaxan enligt konsumentprisindex
för 2013.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen.
Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket innehåller särskilda föreskrifter om avgifter för
kommunernas verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden bör utöver den andel som skall
skattefinansieras sträva efter full kostnadsfinansiering för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker
en fortlöpande översyn av miljöbalktaxan.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i maj 2012 tagit fram en ändrad taxa utifrån risk
och erfarenhetsbedömning. Taxan är också möjlig att enbart användas för att korrigera
avgiftsunderlaget för den nuvarande tillsynstaxan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som framgår av taxan och
bilagorna 1 och 2 till detta beslut,
att taxan ska gälla under 2013, från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft samt
att förvaltningschefen uppdras att vid nästföljande revidering av miljötaxan 2014, utreda
förutsättningarna om restiden kan debiteras inom ramen för handläggningstiden.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och Förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som framgår av taxan och bilagorna 1 och 2 till Miljöoch byggnadsnämndens beslut 2012-12-06 § 306, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att taxan ska gälla från 2013-04-01.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som framgår av taxan och
bilagorna 1 och 2 till Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-12-06 § 306, samt
att taxan ska gälla från 2013-04-01.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Södra Bohuslän Turism AB

KF § 10

KS/2012:1618

Antagande av Samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism 20132016
Södra Bohuslän Turism har översänt Samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän
Turism samt Affärsplan 2013 Södra Bohuslän Turism, inkomna 2013-01-07.
Ett tidigare förslag på avtal översändes i remiss inkommen 2012-05-08, förslaget behandlades av
kommunstyrelsen 2012-05-16 § 133, kommunstyrelsen beslutade att godkänna utformningen så
här långt.
Organisationen har som uppgift att marknadsföra Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Orust samt
att utveckla och stärka områdets varumärke och besöksnäring. Organisationen ägs till 100 % av
näringslivet genom andelar i Södra Bohuslänföretagens ekonomiska förening.
Befintligt avtal som godkändes av kommunfullmäktige 2008-08-28 § 128 upphör att gälla den 31
december 2012. Det nya avtalet gäller 1 januari 2013 – 31 december 2016.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag på Samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
2013-2016.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag på Samarbetsavtal mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
2013-2016.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Omsorg

KF § 11

KS/2012:1464

Kvartal 4 2012 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS - Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen
(16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal
(lagändring 2008), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet,
beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i
verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering fjärde kvartalet 2012 - SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
Beslut
Tackat nej Ansökan
ej verkställda verkställt
till
återtagen
inom 3 mån
efter 3 mån erbjudande
Individ- & familjeomsorg
0
Vård och omsorg
5
2
3(x)
1(x)
Handikappomsorgen
4
1
x) 1 ärende tackat nej och återtagit ansökan samt 1 ärende tackat nej 3 ggr.
Kvartalsrapporten har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 14 januari 2013, skickats
till Socialstyrelsen och kommunens revisor 17 januari 2013.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Verksamheten för omsorgs verksamhetsområden.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för fjärde kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 3 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. 6 f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för fjärde kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 3 enligt 4 kap. 1 § och
rapportering 16 kap. 6 f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g § LSS.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 12

KS/2012:2778

Godkännande av överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering Röra-Äng 1:2 och
Dalby 1:84 samt anvisande av medel
Säljaren av fastigheten Röra-Äng 1:2 kontaktade Orust kommun i september 2012 om att de var
intresserade av att sälja. Överenskommelse/ansökan undertecknades av säljarna i november 2012.
Säljarna var dock, enligt uppgift, inte medvetna om vad detta innebar och kontaktade Orust
kommun ett par veckor senare när ärendet varit uppe för politisk behandling. Säljarna önskade att
behålla del av fastigheten för eget bruk.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslog 2012-12-12 § 200 kommunfullmäktige besluta att
godkänna föreliggande överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för Röra-Äng 1:2 och
Dalby 1:84, samt att för ändamålet anvisa 2 023 000 kronor inklusive
fastighetsbildningskostnader genom upptagande av långfristiga lån.
Det bedöms som rimligt att säljaren kan behålla del av fastigheten Röra-Äng 1:2, ca 2 000 m2,
enligt bilaga daterad 2013-01-10, eftersom den del som är viktigast för framtida utveckling av
bostäder finns med inom det område som överlåtes till Orust kommun.
Bo Andersson förslår utskottet för samhällsutveckling besluta
att upphäva sitt beslut 2012-12-12 § 200 gällande godkännande av ansökan/överens-kommelse
gällande fastighetsreglering för Röra-Äng 1:2 och Dalby 1:84 samt visande av medel.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering för röra-Äng 1:2 och Dalby 1:84,
undantaget ca 2 000 m2 enligt bilaga daterad 2013-01-10, samt
att för ändamålet anvisa 1 970 000 kronor inklusive fastighetsbildningskostnader genom
upptagande av långfristiga lån.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att godkänna ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering för röra-Äng 1:2 och Dalby
1:84, undantaget ca 2 000 m2 enligt bilaga daterad 2013-01-10, samt
att för ändamålet anvisa 1 970 000 kronor inklusive fastighetsbildningskostnader genom
upptagande av långfristiga lån.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KF § 13

KS/2007:94

Förlängning av exploateringsavtal avseende fastigheten Hals 2:126, f.d. Hals 2:41
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-26 § 41 att godkänna exploateringsavtalet. 2007-06-18
tecknades ett exploateringsavtal som hade för avsikt att fördela kostnader för exploatering på
fastigheten Hals 2:41. Avtalet tecknades mellan dåvarande exploatör dvs. Ellös fastighets AB och
Skaftöhus AB som senare har ombildats till BJC Fastighets AB och Skaftöhus AB. Ett tillägg till
avtalet tecknades 2011-05-10 att gälla till 2012-06-01.
Då upprustning/byggnation vad gäller anslutning till allmän väg 734, byggnation av busshållsplats
på väg 734 samt trafikhöjande åtgärder på Halsvägen inte är åtgärdade är parterna överens om att
avtalstiden skall förlängas till och med 2014-12-31, vilket innebär att väg, anslutning till väg 734
samt busshållsplats skall vara slutbesiktigad och godkänd senast 2014-12-31. Om inte
slutbesiktning skett inom planerad tidsram kan, om skäl finns, detta avtal förlängas ytterligare om
någon av parterna påkallar detta före avtalets utgång.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal om förlängning av exploateringsavtal med BJC Fastighets AB och Skaftöhus
AB.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om förlängning av exploateringsavtal med BJC Fastighets AB och Skaftöhus
AB.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 14

KS/2012:2957

Medel för förstärkningsåtgärder längs Strandvägen i Henån
På uppdrag av förvaltningens mark- och exploateringsenhet har en översiktlig bedömning av
möjliga geotekniska förstärkningsåtgärder längs Strandvägen i Henån genomförts. Med i
bedömningen finns även en grov kostnadsbedömning av åtgärderna.
Det har genomförts utredningar längs Henån ett flertal gånger tidigare, vilka alla gemensamt
pekar på behovet av förstärkningsåtgärder. Tydliga tecken på erosion finns i princip längs hela ån.
Strandvägens nivå varierar från ca + 2.5 i norr till ca + 4.5 i söder. Samtliga av dessa har varit små
och skett, till stora delar, i slänten mot ån. Skreden/rasen har endast till liten del drabbat marken
bakom släntkrön. Under den senaste 5-årsperioden har ett flertal mindre ras/skred inträffat i ån.
Som underlag finns skrivelse daterad 2012-12-28 från kommunstyrelseförvaltningen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 600 000 kronor till ytterligare utredningar samt förstärkningsåtgärder i Henån på
sträckan vid Statoil, enligt kartbilaga daterad 2012-11-19, samt
att även söka medel hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
_________
Sven Olsson yrkar bifall till utskottets förslag.
Lars-Åke Gustavsson yrkar följande tillägg till utskottets förslag; att till ändamålet anvisa 600 tkr,
medel att utgå från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 600 000 kronor till ytterligare utredningar samt förstärkningsåtgärder i Henån på
sträckan vid Statoil, enligt kartbilaga daterad 2012-11-19, och
att till ändamålet anvisa 600 000 kronor, medel att utgå från kommunstyrelsens anslag till
förfogande, samt
att även söka medel hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget: ”att kontakta
Länsstyrelsen och fiskeklubbar i närområdet för att se över möjligheten att i samband med
förstärkningsarbetet även förbättra för fisk att vandra i ån”.
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 600 000 kronor till ytterligare utredningar samt förstärkningsåtgärder i Henån på
sträckan vid Statoil, enligt kartbilaga daterad 2012-11-19, och
att till ändamålet anvisa 600 000 kronor, medel att utgå från eget kapital, och
att även söka medel hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), samt
att kontakta Länsstyrelsen och fiskeklubbar i närområdet för att se över möjligheten att i
samband med förstärkningsarbetet även förbättra för fisk att vandra i ån”.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KF § 15

KS/2012:2874

Avslutande av tomt- och småhusköer samt bostadsrättsköer i Orust kommun
Kommunfullmäktige beslutade 1989-03-30 § 31 att anta bestämmelser för dels tomt- och
småhusköer, dels bestämmelser för bostadsrättsköer daterade 1989-01-09, samt att
bestämmelserna gäller fr.o.m. 1989-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 1990-11-15 § 165 att fastställa handpenningen vid försäljning av
bostadsbyggnadstomt till 10 000 kronor.
Som underlag finns skrivelse daterad 2012-12-04 från kommunstyrelseförvaltningen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-12-12 § 198, efter omröstning, att avsluta tomtoch småhusregler samt bostadsköer fr.o.m. 2013-03-01, och att i fortsättningen sälja framtida
obebyggda kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter (t.ex. gårdar) via mäklare som
upphandlas vart tredje år, samt att ge i uppdrag till presidiet för utskottet för samhällsutveckling
att till nästa beredning ta fram ett regelverk för hur kommunala tomter ska säljas.
_________
Bo Andersson förslag till utskottet för samhällsutveckling
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att upphäva sitt beslut 2012-12-12 § 198, samt
att ge i uppdrag till förvaltningsområde samhällsutveckling att till nästa beredning ta fram ett
regelverk för hur kommunala tomter ska säljas.
Hans Stevander yrkar avslag på att avsluta tomt- och småhuskön och bostadsrättskön.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avsluta tomt- och småhusköer samt bostadsrättskön, fr.o.m. 2013-03-01, och
att i fortsättningen sälja framtida obebyggda kommunala tomter och övriga kommunala
fastigheter (t.ex. gårdar) via mäklare som upphandlas vart tredje år.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30

2013-02-28

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Bo Anderssons förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen deltar inte i beslutet.
_________
Bo Andersson, Sven Olsson, Bengt Johansson, Hans Pernervik och Anders Hygrell yrkar bifall
till utskottets förslag.
Hans Stevander föreslår en modernisering av de tomt- och småhusköer samt bostadsrättskön vi
har idag.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”
”Den som röstar för Hans Stevanders förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 3 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsens bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att avsluta tomt- och småhusköer samt bostadsrättskön, fr.o.m. 2013-03-01, och
att i fortsättningen sälja framtida obebyggda kommunala tomter och övriga kommunala
fastigheter (t.ex. gårdar) via mäklare som upphandlas vart tredje år.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp; Hans Stevander, Bertil Olsson och Kerstin Gadde
reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans Stevanders förslag.
__________
Kerstin Gadde (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och föreslår fullmäktige besluta att
en modernisering görs av de tomt-/småhusköer samt den bostadsrättskö, som finns idag.
Catharina Bråkenhielm (S), Agneta Melin (S) samt Bertil Olsson (S) yrkar bifall till Kerstin
Gaddes förslag.
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att ordet ’framtida’
stryks ur andra att-satsen.
Bengt Johansson (C), Anders Hygrell (M) samt Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till Ingrid
Cassels förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Ordföranden frågar på bägge förslagen och förklarar kommunstyrelsens förslag, med ändringen
att stryka ordet ’framtida’, antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Kommunstyrelsens förslag = Ja, Kerstin Gaddes förslag = Nej
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 11 nej-röster.
Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att avsluta tomt- och småhusköer samt bostadsrättskön, fr.o.m. 2013-03-01, och
att i fortsättningen sälja obebyggda kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter (t.ex.
gårdar) via mäklare som upphandlas vart tredje år.
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 16

KS/2013:12

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2013-2014
Enligt kommunallagen skall uppgift om tid och plats för ett sammanträde införas, senast en vecka
före sammanträdesdagen, i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar (KL kap 5 § 10).
Annonsering görs idag i Bohusläningen samt ST-tidningen, via Orustkommunikén samt på
kommunens hemsida. Ett samarbetsavtal tidningarna emellan har påverkat annonskostnaden
positivt. Samarbetet skall nu upphöra från och med 2013.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2013 endast annonsera i ST-tidningen samt i Orustkommunikén och på
kommunens hemsida samt
att uppdra till presidiet att till kommunfullmäktige återkomma med en skriftlig redovisning av
kostnader för sammanträdesannonsering.
_________
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 17
Medborgarförslag att avveckla tjänsten som oppositionsråd
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen för beredning.
__________

KS/2013:18

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 18

KS/2013:15

Medborgarförslag att återvinna fosfor ur avloppsslam med stöd av biogas.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen för beredning.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2013-02-28

Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 19

KS/2013:241

Medborgarförslag om att inte använda "partnerings" upphandlingar
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen för beslut.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36

2013-02-28

Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 20
Medborgarförslag om information om Henåns skola från NCC
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.
__________

KS/2013:239

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37

2013-02-28

Exp:
Kommunstyrelseförvaltningen

KF § 21
Medborgarförslag angående planer för Svanesunds reningsverk
Kommunfullmäktige beslutar
att översända frågan till förvaltningen för besvarande.
__________

KS/2013:300

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38

2013-02-28

Exp:
Nyvald
Personal
Troman
Valpärm
Kommunstyrelsen
KF § 22

KS/2013:196

Fyllnadsval av ledamot i Valnämnden för tiden 2013-2014
I skrivelse daterad 2013-01-28 begär Hans Pernervik att bli entledigad från samtliga politiska
uppdrag. I ny skrivelse daterad 2013-02-26 återtar Hans Pernervik sin avsägelse som ordförande
och ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i Valnämnden
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny ledamot: Anita Andrén Lum, Kändalen
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39

2013-02-28

Exp:
Nyvald
Personal
Troman
Valpärm
Kommunstyrelsen
KF § 23

KS/2013:196

Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen för tiden 2013-2014
I skrivelse daterad 2013-01-28 begär Hans Pernervik att bli entledigad från samtliga politiska
uppdrag. I ny skrivelse daterad 2013-02-26 återtar Hans Pernervik sin avsägelse som ordförande
och ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i Valnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny ledamot: Michael Relfson, Tegneby
Ny ersättare: Anders Wingårdh, Brattås
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40

2013-02-28

Exp:
Nyvald
Personal
Troman
Valpärm
Kommunstyrelsen
KF § 24

KS/2013:196

Fyllnadsval av ledamot i Hemvärnets förtroendenämnd för tiden 2013-2014
I skrivelse daterad 2013-01-28 begär Hans Pernervik att bli entledigad från samtliga politiska
uppdrag. I ny skrivelse daterad 2013-02-26 återtar Hans Pernervik sin avsägelse som ordförande
och ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i Valnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny ledamot: Viktor Simensen, Svanesund
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41

2013-02-28

KF § 25
Anmälan av inkommen skrivelse
Samarbetsavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas/-nämndernas verksamhet –
KS/2012:2851
Motion angående pendelparkeringar, Agneta Melin (S) – KS/2013:364
Motion om hjärtstartare i Orust kommun, Ulf Sjölinder (FP) – KS/2013:416
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

