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Kommunfullmäktige 2010-2014
Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF § 113
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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)

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst

Anm

Kl 18.00-21.05 §110-112
X
X
X
Kl 18.00-19.40 §110-112

X
X
X
X
X
X
X

Kl 18.00-21.30 §110-113

Kl 21.30-22.05 §114-120

Nr
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34

35
36
37

38

39
40
41

13
14

Ledamot
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)
Stig Samuelsson (C)
Thomas Ivarsson (C)
Birthe Hellman (C)
Johan Stein (C)
Ingrid Nyström (C)
Thomas Asker (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)
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Exp:
Länsstyrelsen
KS/2014:1206

KF § 110
Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige
I skrivelse daterad 2014-08-11 anhåller Roger Hansson (S) att bli befriad från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
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KF § 111
Information om Henåns skola
Strax innan semesterperioden drog igång hölls ett startmöte med konsulter och
entreprenörer. Förutsättningar och direktiv gicks då igenom för ventilation, tak och
dränering.
Därefter har sommarens insatser koncentrerats kring att lösa problemen i Komvux
och gymnasieskolans lokaler. Arbetet är klart i sin helhet fredag den 22 augusti. Då är
också all utrustning åter på plats i lokalerna. Detta innebär att första veckan på
terminen kommer undervisningen att bedrivas i andra lokaler innan elever och
personal flyttar tillbaka.
När det gäller Henåns skola så har de involverade konsulterna och entreprenörerna
arbetat med olika lösningar under sommaren och nu startar arbetena med
projektering av de åtgärder som skall genomföras i hus 1 och 2. Från och med nu
kommer konsult- och projektmöten att hållas fortlöpande.
Vi arbetar i fyra olika spår enligt följande.
•
Åtgärder görs runt omkring fastigheten för att skapa en bättre
avvattning och ge luften möjlighet att komma åt kantbalken. Vilken lösning och hur
arbetet ska utföras bestäms nästa vecka. Det är också dessa markarbeten som
kommer att starta först.
•
När det gäller åtgärder av ventilationen så pågår arbete med att
utveckla tänkbara lösningar för att uppnå de krav som ställs på funktion. Detta är en
komplicerad fråga eftersom vi inte vill göra hål i byggnad om det inte är absolut
nödvändigt.
•
Parallellt med detta pågår arbeten med att hitta en optimal lösning för
taket. En lösning som samtidigt kan rymma plats för ventilationen. Lösningen ska ge
en bra avvattning av taket och samtidigt bevara ljusinsläppen i byggnadens centrala
delar. Även detta är en komplicerad sak som kräver mycket eftertanke eftersom vi
även måste beakta att takets spännvidd är stor och detta påverkar bärigheten.
Ambitionen är att taket ska vara lätt att underhålla samtidigt som det som det ska
vara estetiskt tilltalande.
•
Samtidigt med ventilations- och takarbetet görs en översyn av styr- och
reglerutrustning samt el. När datasystemet för den naturliga ventilationen tas bort
måste vi undersöka vad som händer med andra styrfunktioner. Detta är viktigt att
utreda så att andra viktiga funktioner inte försvinner. Arbetet är mycket invecklat och
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kräver eftertanke för att inte missa något längre fram. Dessutom ska vi utreda
möjlighet att installera solceller på taket.
__________
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KF § 112
Revisionen informerar
Före semestern har revisionen genomfört stafettmöten med samtliga nämnder och
utskott.
Under hösten kommer revisionen att närmare studera mångsyssleri inom
kommunen.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Samtliga nämnder/utskott
KS/2014:92
KF § 113
Antagande av inriktningsbudget 2015
På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2014 § 98 presenterade den
politiska ledningen förslag till budget för 2015 med plan för 2016 och 2017. En
majoritet i kommunfullmäktige röstade för att budgeten istället ska tas i november
2014. Beslutet innebär att man frångår kommunens ekonomistyrningsprinciper.
För att verksamheterna ska ha en möjlighet att under höstmånaderna planera det
kommande årets verksamhet och ekonomi har den politiska ledningen upprättat ett
förslag till inriktningsbudget för 2015.
Förslaget innebär kortfattat att den politiska ledningen tillför 29 miljoner kronor till
verksamheterna genom att bland annat höja skattesatsen med 25 öre till 22,71 kr och
sänka det finansiella resultatmålet år från 2 % till 1,2 % samt självfinansieringsgraden
från 45 % till 38,7 %. Investeringsnivån sätts till högst 142 miljoner kronor.
Kommunens skulder får öka med högst 122 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Den politiska ledningens förslag till budget 2015 med plan för 2016 och 2017,
upprättat den 2014-05-13.
Den politiska ledningens förslag till inriktningsbudget 2015, upprättat den 2014-0721.
Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-05-15 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-05-09
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-06-23
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-07-21.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre, och
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015, och
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 % och självfinansieringsgraden av investeringar som
sätts till 38,7 %, och
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att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
att fastställa en maximal investeringsnivå på 142 miljoner kronor år 2015, och
att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och
att fastställa internräntan till 3,2 %, samt
att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 122 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 122 miljoner kronor.
__________
Kristina Svensson (MP), Els-Marie Ragnar (FpO) och Inga Göransson (C) yrkar
bifall till liggande förslag.
Claes Nordevik (FP) yrkar avslag till liggande förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre, och
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015, och
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 % och självfinansieringsgraden av investeringar som
sätts till 38,7 %, och
att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
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att fastställa en maximal investeringsnivå på 142 miljoner kronor år 2015, och
att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och
att fastställa internräntan till 3,2 %, samt
att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 122 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 122 miljoner kronor.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Socialdemokraterna, via Kerstin Gadde, avstår från att delta i beslutet.
Sven Olsson (MP) och Els-Marie Ragnar (FpO) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre, och
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015, och
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 % och självfinansieringsgraden av investeringar som
sätts till 38,7 %, och
att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
att fastställa en maximal investeringsnivå på 142 miljoner kronor år 2015, och
att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och
att fastställa internräntan till 3,2 %, samt
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att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 122 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 122 miljoner kronor.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna deltar ej i beslutet
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober), Kristina Svensson (MP), Sven Olsson (MP), Johan
Stein (C), Bo Andersson (ober) samt Michael Relfsson (FpO) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Cassel (M), Veronica Almroth (FP) samt Claes Nordevik (FP) föreslår
kommunfullmäktige besluta
att för 2015 fastställa oförändrad skatt 22.46 kr per skattekrona samt
att i övrigt anta budgeten i november
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs, följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, nej-röst för Ingrid Cassels förslag.
Vid omröstningen avläggs 14 ja-röster, 13 nej-röster och 9 avstår. Hur var och en
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre, och
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015, och
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 % och självfinansieringsgraden av investeringar som
sätts till 38,7 %, och
att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
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pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
att fastställa en maximal investeringsnivå på 142 miljoner kronor år 2015, och
att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och
att fastställa internräntan till 3,2 %, samt
att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 122 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 122 miljoner kronor.
Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna samt Orvar Martinsson (ober)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Kommunchef
Personalchef
Folkhälsosamordnare
KS/2013:1179
KF § 114
Antagande av avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Inbjudan att underteckna avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017
har inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
Orust kommun avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till
det övergripande strategiarbetet.
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är en länsstrategi för jämställdhetsintegrering
som har utarbetats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Västra
Götalandsregionen. Under remissrundan har 103 aktörer kommit med
ändringsförslag som har arbetats in i strategin.
Jämställt Västra Götaland är ett strategiskt dokument på länsnivå. Tanken är att
strategin ska fungera som en plattform för att skapa likvärdighet i länet, lyfta goda
exempel och möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2014-05-19.
Inbjudan att underteckna avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017,
daterad 2014-03-07.
Blankett Avsiktsförklaring.
Jämställt Västra Götaland 2014-2017, Länsövergripande strategi för
jämställdhetsintegrering.
Arbetsutskottets föreslog 2014-06-11 § 68 kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunchefen att utse en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017.
__________
Johan Stein (C) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Johan Steins (C) och Ingrid Cassels (M) förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att anta avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Personalchef
Kanslichef
KF § 115

KS/2014:884

Antagande av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
fr.o.m. 2015-01-01
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m.
2015-01-01 daterad 2014-06-03.
Alexander Hutter (S) föreslår att arvodesberedningen gör tillägget, alternativt intyg
från arbetslöshetskassan, ska medräknas i Bestämmelserna om ersättning,§13, andra
stycket.
Ingrid Cassel (M) föreslår att den del av bestämmelserna som rör valnämnden
återremitteras till arvodesberedningen med motiveringen att ersättning till
valnämnden ska förtydligas.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera den del av bestämmelserna som rör valnämnden med motiveringen
att ersättning till valnämnden ska förtydligas, samt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att arvodesberedningen ändrar §13, andra stycket till ”med styrkt avses
lönespecifikation eller arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan
utvisande att löneavdrag i motsvarande mån sker”.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss med hänvisning till att arvodena och en
eventuell översyn av organisationen bör synkroniseras.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt Veronica Almroths förslag.
__________
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Exp:
Fritidskonsulent
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:1119
KF § 116
Uppföljning av kommunstyrelsens föreningsstöd ‐ bidrag för investeringar
2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 217 att anta revidering av
kommunstyrelsens regler om föreningsstöd, där bland annat möjlighet att söka ett
större investeringsbidrag finns med. Bidraget avser att ge ekonomiskt stöd till
föreningar för inköp av kapitalvaror och andra
inventarier. Bidrag kan även ges till visst periodiskt underhåll, om/tillbyggnader av
anläggning/barn- och ungdomslokal som är tillgängliga för allmänheten och som
bedöms angeläget för kommunens medborgare.
Fördelning 2013
Henåns IF, omdränering av fotbollsplanen
120 000 kr
Handbollsföreningen Orust, handbollsrengöringsmaskin för klister SoapOn 42 000 kr
Myckleby IK, renovering av kök och förråd
100 000 kr
Morlanda Båt & Bryggförening, servicebyggnad med WC (nybygge)
50 000 kr
Orust Östra Skytteförening, upprustning av 5 luftgevärsbanor
145 630 kr
Torp GoIF, reparation/byte av befintligt tak (takplåt)
100 000 kr
Stala IF, tillgänglighetsgöra genom ramper och hiss
430 000 kr
Summa:
987 630 kr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2014-06-04 § 87 kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens föreningsstöd – bidrag för
investeringar 2013.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens föreningsstöd – bidrag för
investeringar 2013.
_________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2013:2017
KF § 117
Övertagande av Hälleviksstrands brygga vid väg 770
Trafikverket Region Väst har ansökt om att dra in allmänt underhåll av bryggan vid
Hälleviksstrand vilket innebär att staten inte längre svarar för underhållet. Bryggan
har nyttjats för färjeleden Hälleviksstrand – Käringön som upphörde juni år 2013.
Bryggan är byggd av stål med brobaneplatta av trä, den är 41 meter lång samt 4 meter
bred. Bryggan är byggd år 1935 och renoverades för drygt 4 miljoner i
underbyggnaden år 2010. Bryggdäcket är kvar att renovera och förvaltningsområde
samhällsutveckling bedömer att den ersättning, om 150 000 kronor, som Trafikverket
erbjuder kommunen vid ett eventuellt övertagande räcker för att få en godtagbar
standard.
Trafikverkets avsikt är, när beslutet om att dra in bryggan från allmänt underhåll är
klart, att överlåta bryggan till kommunen. Efter ett övertagande ansvarar kommunen
för framtida underhåll.
Ett övertagande av bryggan bedöms positivt för utvecklingen av Hälleviksstrand som
ort samt för hamnområdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2014-05-16
Trafikverkets PM, 2013-11-18
Karta, 2015-05-16
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2014-06-04 § 83 kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till ett övertagande av Hälleviksstrands brygga.
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningsområde samhällsutveckling får i uppdrag att på effektivaste sätt
fördela bryggan i verksamhet för gästhamn, yrkestrafik, fasta båtplatser samt
eventuell angöringsplats för sjuktransporter från i huvudsak Käringön.
_________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag med ett
förslag till ändring i andra att-satsen, ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att
bereda frågan till kommunstyrelsen.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kerstin Gadde (S) bifaller Ingrid Cassels (M) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningsområde samhällsutveckling får i uppdrag att bereda frågan till
Kommunstyrelsen hur man på effektivaste sätt kan fördela bryggan i verksamhet för
gästhamn, yrkestrafik, fasta båtplatser samt eventuell angöringsplats för
sjuktransporter från i huvudsak Käringön.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till ett övertagande av Hälleviksstrands brygga.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till ett övertagande av Hälleviksstrands brygga.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Omsorg
Ekonomienheten
KS/2014:306
KF § 118
Motion om att öka försörjningsstödet med extra julpeng till familjer med långvarigt
biståndsbehov
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslog i en motion till Kommunfullmäktige i
februari 2014 att utreda och återkomma med förslag gällande en extra julpeng till
barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov. Avsikten bakom denna motion var att ge
de föräldrar som varit beroende av försörjningsstöd länge en möjlighet att ordna
något särskilt för barnen vid jul.
I april 2014 levde 40 barn upp till 15 år i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd
och levde jämns med riksnormen. Riksnormen skall tillförsäkra dem det allra
nödvändigaste, och ge dem en ”skälig levnadsnivå”.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 2 juni 2014 finns redogörelse för hur
utanförskap påverkar barn vid långvarigt biståndsberoende och bedömning av
förslaget att bevilja ett extra bistånd en gång om året för att ge barnen något extra vid
någon traditionell högtid.
______________
Bertil Olsson (s) föreslår att utskottet får en uppföljning av ärendet i januari 2015.
Utskottet för omsorg föreslår 2014-06-10 § 72 till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Kommunstyrelsen arbetar in i de ekonomiska riktlinjerna utöver riksnormen ett
extra bistånd som efter ansökan skall beviljas till barnfamiljer som i övrigt är
berättigade till bistånd inför jul, eller annan jämförbar högtid, för de familjer som inte
firar jul. Biståndet skall utges med en summa per barn, som motsvarar 0,5 % av
prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 50-lapp (250 kr år 2014)
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2014-06-02 anse motionen besvarad.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger utskottet en uppföljning av ärendet i januari
2015.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag.
__________
Anders Fröjdö (S), Johan Stein (C) och Ulf Sjölinder (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Kommunstyrelsen arbetar in i de ekonomiska riktlinjerna utöver riksnormen ett
extra bistånd som efter ansökan skall beviljas till barnfamiljer som i övrigt är
berättigade till bistånd inför jul, eller annan jämförbar högtid, för de familjer som inte
firar jul. Biståndet skall utges med en summa per barn, som motsvarar 0,5 % av
prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 50-lapp (250 kr år 2014)
att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2014-06-02 anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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KF § 119
Interpellationer och frågor
Veronica Almroth (FP) frågar:
” Härom dagen kom Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i
kommunerna i Sverige. Det är ingen rolig läsning för Orust kommuns del, som har
sjunkit med 24 placeringar och som nu ligger på plats 263 av 290. Det som sticker ut
i mina ögon är framför allt dessa delar:
 Service till företag, hamnar vi på plats 289 (-13 placeringar)
 Tillämpning av lagar och regler, hamnar vi på plats 289 (-11 placeringar)
 Kommunpolitikers attityder till företagande, hamnar vi på plats 289 (-22
placeringar)
 Tjänstemännens attityder till företagande, hamnar vi på plats 288 (-13)
För att skapa tillväxt och ökade skatteintäkter så är det oerhört viktigt med ett starkt
näringsliv i kommunen. Med utgångspunkt från denna ranking så vill jag därför ställa
dessa frågor till kommunstyrelsens ordförande:



Vad kommer kommunen konkret att göra för att förbättra positionen inför
nästa års ranking.
Kommer det inom kort att komma några politiska förslag från den styrande
minoriteten för att ta tag i dessa problem?”

Kommunstyrelsens ordförande svarar på Veronica Almroths fråga:
”Mina svar på dina 2 frågor är bland annat följande:
·
·
·
·
·

En näringslivsstrategi kommer att tas fram i samråd med näringslivet. Avstampet för
detta arbete var en dag i maj där företagare, politiker och tjänstemän träffades under
temat SAMSPELET. Den 25 juni träffas samtliga igen för en summering.
Ny organisation i kommunstyrelseförvaltningen med en ny enhet som kan ta ett
samlat grepp kring de näringslivsstrategiska frågorna
Genomföra projektet ”Förenkla helt enkelt”
Förbättrat bemötande genom utbildningsinsatser, bland annat ledarskapsutbildning
Fortsätta utveckla våra frukostmöten och utbildningar i att starta eget”
Anders Hygrell (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande:
” Min fråga gäller varför den ändrade detaljplanen för Lundens Industriområde inte
är genomförd eftersom det verkar som den har varit klar ganska länge.”

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Svar på Anders Hygrells fråga kommer att lämnas på fullmäktiges möte i
september.
Bengt Torstensson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande:
”Statistik visar att antalet viltolyckor i Sverige går ner.
Ett undantag finns och det är i Västra Götaland där antalet viltolyckor ökar.
Jag har tidigare tagit upp denna fråga då den är av synnerligen vikt för säkerheten för
människor på Orust.
Under 2012 arbetade vi ingående med denna fråga men sedan har inget skett.
”Åtgärdsplanen” som arbetades fram togs aldrig i bruk.
Varför har inte detta mycket viktiga arbete kommit igång?”
Anser ni i den politiska styrningen att detta är viktigt att arbeta med?”
Svar på Bengt Torstenssons fråga kommer att lämnas på fullmäktiges möte i
september.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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KF § 120
Anmälan om inkomna skrivelser
Motion att införa utbildningsgaranti i samtliga utbildningar där Orust kommun är
huvudman – Mats Överfjord (M)
Motion om åtgärder för att förebygga att Orust växer igen – Agneta Melin (S)
__________

