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Övriga deltagare
Susanne Gustavsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Roland Kindslätt, verksamhetschef
Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Anders Tenghede, ej tjänstgörande ersättare
__________
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2011-01-01 – 2014-12-31
1
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Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
M
M
C
C
Mp

o Roger Hansson
o Gunilla Josefsson
o Anders Fröjdö
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Hans Pernervik
o Els-Marie Ragnar
o Ingrid Cassel
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
M
M
Kd
Op
V
Mp

e Kerstin Gadde
e Lotta Husberg
e Agneta Melin
e Henrik Svedberg
e Ulf Sjölinder
e Michael Relfsson
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Christian Romberg
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson
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o = ordinarie, e = ersättare
närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -

Ks § 174
ja nej
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

avst

Ks § 175
ja nej
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

Summa

1

Omröstningsprotokoll

10

X
X

3

3

10

Ks §
avst ja

nej

avst

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2011-06-30

KS/2011:1119
§ 174
Inriktningsbeslut om stöd och samarbete med kommunens idrottsföreningar
Stöd och samarbete för att kunna bistå idrottsföreningar har diskuterats bl.a. med
anledning av en kritisk ekonomisk situation för Henåns IF.
För att kunna möta en situation där stöd i någon form är nödvändigt har ett förslag
till inriktning av ett sådant stöd och samarbete tagits fram med fokus på en bra
långsiktig hantering av ifrågavarande behov.
Förslaget innebär antagande av en princip och också ett uppdrag till
kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hur en framtida samverkan ska se ut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att idrottsförening med markinnehav inom kommunen erbjudes att avyttra detta
innehav till kommunen, efter sedvanlig värdering, och att därefter långfristigt
arrendera marken för idrottsändamål, och
att erbjuda sådana anläggningsägande idrottsföreningar i kommunen som har hög
energiförbrukning en genomgång av möjliga energieffektiviserande åtgärder, och att
därvid, i förekommande fall, ställa sig positiv till att delfinansiera sådana åtgärder,
och
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hur kommunens framtida
idrottsverksamhet skall organiseras och finansieras, med särskild inriktning mot att
åstadkomma en bredare samverkan mellan föreningar, t. ex. vad avser evenemang
respektive anläggningar, och att därvid även överväga hur den framtida
idrottsverksamheten ska administreras på kommunal nivå, och
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med de förslag som i
anledning av ovanstående erfordras, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att, vid synnerliga behov, medge idrottsförening
akut finansiellt stöd i den omfattning som kan erfordras, dock högst 250 tkr per
förening, varvid kommunstyrelsen i sådant beslut ska ange hur och när det
utbetalade stödet ska återbetalas.
__________
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Bengt Johansson och Sven Olsson föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
förslaget till inriktningsbeslut om stöd och samarbete med kommunens
idrottsföreningar.
Ingrid Cassel och Leif Apelgren yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ny
formulering av sista att-satsen: ”att bemyndiga kommunstyrelsen att vid synnerliga
behov medge idrottsförening akut finansiellt stöd i den omfattning som kan
erfordras, dock högst 250 tkr per förening varvid detta stöd ska inrymmas i en ram
om ett åtagande på maximalt 1 mkr/år (maximalt 250 tkr/förening) med vidare krav
att kommunstyrelsen i ett sådant beslut ska ange hur och när det utbetalade stödet
ska återbetalas.”
Veronica Almroth yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsförfarande fastställs: ”Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar
ja. Den som röstar för Bengt Johanssons förslag röstar nej.
Vid omröstning avges 10 ja-röster och 3 nej-röster. Av omröstningsprotokollet
framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Därefter bifaller kommunstyrelsen Ingrid Cassels tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att idrottsförening med markinnehav inom kommunen erbjudes att avyttra detta
innehav till kommunen, efter sedvanlig värdering, och att därefter långfristigt
arrendera marken för idrottsändamål, och
att erbjuda sådana anläggningsägande idrottsföreningar i kommunen som har hög
energiförbrukning en genomgång av möjliga energieffektiviserande åtgärder, och att
därvid, i förekommande fall, ställa sig positiv till att delfinansiera sådana åtgärder,
och
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hur kommunens framtida
idrottsverksamhet skall organiseras och finansieras, med särskild inriktning mot att
åstadkomma en bredare samverkan mellan föreningar, t. ex. vad avser evenemang
respektive anläggningar, och att därvid även överväga hur den framtida
idrottsverksamheten ska administreras på kommunal nivå, och
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att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med de förslag som i
anledning av ovanstående erfordras, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att vid synnerliga behov medge idrottsförening akut
finansiellt stöd i den omfattning som kan erfordras, dock högst 250 tkr per förening
varvid detta stöd ska inrymmas i en ram om ett åtagande på maximalt 1 mkr/år
(maximalt 250 tkr/förening) med vidare krav att kommunstyrelsen i ett sådant beslut
ska ange hur och när det utbetalade stödet ska återbetalas.
Sven Olsson och Bengt Johansson reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig bilaga.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Fritidskonsulenten
KS/2011:80
§ 175
Ränte- och amorteringsfritt lån till Henåns IF
Kommunstyrelsens arbetskott beslutade 2011-01-13 § 1 att förklara sig positiv till
borgensstöd - inom ramen av kommunfullmäktige fattat beslut - men vill fortsätta
den diskussion med föreningen i syfte att nå en utformning av stödet som fungerar
för båda parter, samt att uppmana föreningen att inkomma med underlag för hur
man vill verka på lång sikt och precisera sina önskemål i ekonomiska termer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-27 § 24 att uppmana Henåns IF
att återkomma med information om den finansiella situationen kopplad till den nya
fotbollsplanen I syfte att åstadkomma ett ränte- och amorteringsfritt lån till
föreningen.
Henåns IF har inkommit med skrivelse 2011-01-13 och begärt kommunalt stöd på
grund av ekonomiska svårigheter orsakade av bristande kontroll, minskade intäkter
m.m.
Föreningen önskar att, av Orust kommun, få ett ränte- och amorteringsfritt lån för
att kunna lösa motsvarande lån i Orusts Sparbank. Genom detta skulle föreningen få
en bra möjlighet att klara av både idrottsverksamheten och fortsatt kunna driva
idrottsanläggningen Hällevi.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 620 000 kronor till Henåns IF för att
föreningen ska kunna lösa lån på motsvarande summa hos Orusts Sparbank
upptaget för täckande av kostnad för extra fotbollsplan, samt
att bidraget gäller under förutsättning av att föreningen snarast till utskottet för
samhällsutveckling inkommer med dokumentation som påvisar lånets inlösen.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-15 § 152 att hänskjuta ärendet till ett extra
insatt kommunstyrelsesammanträde.
__________
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Bengt Johansson och Sven Olsson förslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ett
ränte- och amorteringsfritt lån på 620 000 kronor till Henåns IF för att föreningen
ska kunna lösa lån på motsvarande summa hos Orusts Sparbank upptaget för
täckande av kostnad för extra fotbollsplan, samt att bidraget gäller under
förutsättning av att föreningen snarast till utskottet för samhällsutveckling inkommer
med dokumentation som påvisar lånets inlösen.
Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till
inriktningsbeslut avseende kommunens idrottsföreningar, lägga ärendet till
handlingarna.
Ordföranden förklarar Roger Hanssons förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsförfarande fastställs: ”Den som röstar för Bengt Johanssons
förslag röstar ja. Den som röstar för Roger Hanssons förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 3 ja-röster och 10 nej-röster. Av omröstningsprotokollet
framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Roger Hanssons förslag.
Bengt Johansson och Sven Olsson reserverar sig mot beslutet.
__________
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KS/2011:246
§ 176
Antagande av planändring för Mollösund 24:1 m.fl., Mollösunds Wärdshus
Föreligger förslag till planändring för Mollösund 24:1 m.fl., Mollösunds Wärdshus,
daterat 6 april 2011. Planförslaget har varit utställt under tiden 12 november till den
23 december 2010.
Planändringens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av Mollösunds värdshus.
Befintlig byggrätt för komplementbyggnad i gällande detaljplan tas bort och ersätts
med område för uteservering/terrass.
Om- och tillbyggnaden av värdshuset syftar bl.a. till att kunna förbättra och
modernisera verksamhetens livsmedelshantering samt till att få en förbättrad avfallsoch varuhantering. Utöver detta ger planändringen möjlighet att tillskapa ett
begränsat antal nya övernattningsrum. Planändringen syftar även till att utöka
byggrätten för huvudbyggnaden för uppförande av veranda.
Ytterligare ett syfte med detaljplanen har varit att genom planförfarandet hämta in
ett brett underlag av synpunkter från allmänheten och myndigheter vad gäller
värdshustomtens kulturvärden och dess utvecklingsmöjligheter.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-26 § 63 att godkänna föreliggande detaljplan
daterad 6 april 2011.
Noteras att rätt datum på planförslaget skall vara 22 september 2010.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande detaljplan daterad 22 september 2010.
__________
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KS/2011:994
§ 177
Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter samt avgift för kunskapsprov
enligt alkohollagen
Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § samt 9 kap ges kommunerna rätt att ta
ut avgift för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Kommunernas arbete
med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för
avgiftsuttag. Avgiften skall täcka kommunens kostnader för prövning.
Den nuvarande taxan täcker inte de kostnader som kommunen har för att hantera
denna typ av ärenden. Vid jämförelser med andra kommuners ansöknings- och
tillsynsavgifter ligger de nuvarande avgifterna för denna hantering lågt.
Riksdagen antog den 1 december 2010 en ny Alkohollag. Lagen trädde i kraft den 1
januari 2011. I lagen har införts ett krav på att den som söker serveringstillstånd ska
avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och
anslutande föreskrifter som krävs för att på ett lagenligt sätt utöva
serveringsverksamheten.
Kravet gäller både stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd. Folkhälsoinstitutet
(FHI) har på regeringens uppdrag tagit fram ett standardiserat prov, som kan
användas.
Föreligger förslag enligt skrivelse daterad 2011-06-13.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter samt avgift för
kunskapsprov enligt Alkohollagen, i enlighet med PM daterat 2011-06-13.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

