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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)
Maivor Johansson (S)
Bertil Olsson (S)
Alexander Hutter (S)
Lotta Husberg (S)
Rolf Sörvik (S)
Inger Heimburger (S)
Maud Simonsson (S)
Gerhard Andersson(S)
Ingrid Cassel (M)
Bo Andersson (M)
Lars-Åke Gustavsson (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)
Gunnar Lidén (M)
Bengt R Johansson (M)
Hans Pettersson (M)
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Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (FO)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Malin Svensson (FO)
Anita Andrén Lum (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)
Eija Elmgren (MP)
Marie Hedberg (MP)
Leif Apelgren (KD)
Christer Almlöf (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Anders Tenghede (V)
Anna Hatt (V)
(SD)
Bengt Olsson (OP)
Keith Johansson (OP)
Thore Svensson (OP)
Summa
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Allmänhetens frågestund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-03-29

KS/2012:207

När kommer Orustpanelen / Medborgardialogen igång? – Charlotte Olsson,
Gullholmen
Kommunstyrelsens ordförande svarar att Orustpanelen gjordes på prov under ett
kortare tag. En översyn av de etiska reglerna behöver dock göras innan panelen
öppnas på nytt.
__________
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KS/2012:209

Interpellationer och frågor
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktige 2012-03-29
Under förra mandatperioden togs i nästan total politiks enighet en ny politisk
organisation. Beslutet var väl genomarbetat och var ett reslutat av en lång berednings
process under Sven Olssons ledning. Målet var att minska maktkoncentrationen hos
kommunstyrelsen och öka kommunfullmäktiges makt. Ett nästan enigt
kommunfullmäktige beslutade också att organisationen skulle följas upp samt
utvärderas med extern hjälp efter två år.
Det är inte så att vi inte inser att den nya organisationen har flera svagheter. Men
precis som KFI kommit fram till i sin översyn som vi fick ta del av i mitten av
februari 2012, vill jag inte ha tillbaka den gamla utan utveckla den nya. Men
förändringar bör inte hastas igenom utan utredas väl.
Den 7 februari 2012 kunde vi läsa i tidningen att den nya majoriteten vill ta bort
beredningarna, införa en ekonomikommitté och införa en förändring av miljö och
byggnadsnämndens storlek. De senaste veckorna har vi även fått veta an man även
vill göra om utskotten och utöka dessa.
Vi ser allvarligt på att den nya majoriteten och som för övrigt i stort sett är den
samma som förra mandatperioden som beslutade om den nya organisationen, nu vill
göra om stora delar av organisationen och därmed inte följa kommunfullmäktiges
beslut. Stora förändringar i organisationen bör beredas ordentligt och i bred
demokratisk anda, där alla partier får vara med. Därför vill vi ha svar på dessa frågor:
1 Vad konkret är det som gör att den nya majoriteten direkt vill ändra organisationen?
2 Varför har ni inte tid att följa den tidplan som ni själva varit en aktiv del i att besluta
om?
3 Vad är syftet med en ekonomi kommitté, är inte detta kommunstyrelsens
arbetsutskotts uppgift?
4 Vad i så fall är det tänkt ett antal politiker, vars uppgift är att företräda
kommuninnevånarna, och som i huvudsak saknar kunskaper i ekonomi ska lyckas
åstadkomma?
5 Hur mycket kommer det att kosta skattebetalarna att utöka politikeruppdragen?
Veronica Almroth
Folkpartiet liberalerna Orust
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Kommunstyrelsens ordförande svarar:
Folkpartiet Liberalerna har i en interpellation tagit upp frågan varför vi inte sitter med
armarna i kors och avvaktar en extern utredares syn på om vår kommunala
organisation fungerar bra eller dåligt.
Nej den nya majoriteten som sedan 24 februari leder Orust kommun kommer att med
alla medel se till att vi leder verksamheten så att det gagnar Orust kommuns
innevånare.
Jag var själv med i den grupp som tog fram den nya organisationsförslaget och som
också tog upp behovet av att vi fick kontrollstationer för att följa hur den nya
organisationen fungerar.
I och med skiftet av den politiska ledningen har vi i majoriteten valt att omorganisera
Miljö- och Byggnadsnämnden respektive inrätta en Ekonomikommitté.
Utskottens organisation under Kommunstyrelsen kommer att behandlas på dagens
kommunfullmäktige, så jag kommenterar inte detta här.
Miljö- och Byggnadsnämnden hade tidigare 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.
Vi valde att bredda antalet ordinarie ledamöter till 7 och minska till 3 ersättare för att
möjliggöra en större demokrati i beslutsfattandet. Genom att utöka till 7 ordinarie
ledamöter får även Fp möjlighet att delta i Miljö- och Byggnadsnämnden beslut.
Vi utökade också Miljö- och Byggnadsnämndens presidium med en vice ordföranden.
På så sätt får förvaltningen ett förbättrat stöd vid beredningen av ärenden till
nämnden.
Kostnaden för kommunen är i princip oförändrad eftersom man under 2011 kallade
fler till vissa möten för att möjliggöra för den politiska minoritetsledningen att
medverka i beredningen av ärenden till nämnd. En fråga som tidigare behandlats i
Kommunfullmäktige då sittande minoritetsledning saknade styrning av beredning av
ärenden till Miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har också valt att tillsätta en Ekonomikommitté för att förbättra
rutiner och metoder för ekonomisk styrning. 2011 är enligt ekonomiavdelningen ett
förlorat år.
Kommunen saknar ett enhetligt ekonomireglemente, principer för fördelning av vissa
kostnader, en tydlig uppföljning är inte möjlig då nyckeltal saknas. Just nu pågår
ekonomisk revision och frågorna kring förra årets bokslut kommer att behandlas vid
senare KF. Utifrån den osäkerhet som finns i den ekonomiska styrningen av
kommunen så har vi funnit anledning att tillsätta en ekonomikommitté. Kommittén
består av 3 ordinarie ledamöter och tre ersättare. Vidare kommer tjänstemän att
knytas till kommittén från ekonomiavdelningen.
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Kommittén skall se över metoder och principer för ekonomistyrning och
avrapportera till KSAU varje månad. Ekonomikommittén fastställdes av KS med
bred majoritet dvs. alla partier utom Fp.
Ekonomikommittén är att jämföra med den arbetsgrupp som tillsattes förra året för
att utröna om vi skall satsa på ett fritidbåtsmuseum eller inte. Vi väntar fortfarande på
rapporten från den arbetsgrupp som leds av representant från Folkpartiet. Kostnaden
för arbetsgruppens arbete var under 2011, 200 000 kr. Ekonomi-kommittén förväntas
ha ungefär samma kostnadsbild som arbetsgruppen för fritidsbåtsmuseum men med
ett betydligt allvarligare uppdrag.
Vad kommer det då att kosta kommuninnevånarna med en utökad demokrati och
förbättrad ekonomistyrning. Det vore väl viktigare att fråga vad det kommer att kosta
att sitta med armarna i kors och avvakta tills det kommer en extern kraft och talar om
vad vi skall göra.
Omkostnaden för att öka demokratin, förbättra beslutsprocesserna och få en säkrare
ekonomistyrning bedöms i hela sin vidd till ca 0,5 promille av Orust kommuns
budget.
Orust kommun har efter den 24 februari fått en politisk ledning som kommer att
värdera nyttan av varje satsad skattekrona och som vågar ta de beslut som krävs.
__________
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Exp:
Vald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 43

KS/2012:312

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i
Kommunfullmäktige fram till 31 oktober 2014
I skrivelse daterad 2012-02-03 begär Stefan Hjelmér att bli entledigad från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
Ersättare:

__________

Eva Karlsson
Ekebovägen 3
472 31 Svanesund
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Exp:
Vald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 44

KS/2012:51

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ledamot/ersättare i
Kommunfullmäktige fram till 31 oktober 2014
I skrivelse daterad 2012-01-11 begär Christian Romberg (M) att bli entledigad från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
Ledamot:

Rolf Asplund
Edshult 439
474 94 Hälleviksstrand

Ersättare:

Hans Pettersson
Höpallen 437
474 71 Gullholmen

__________
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Vald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 45

KS/2012:238

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ledamot/ersättare i
Kommunfullmäktige fram till 31 oktober 2014

I skrivelse daterad 2012-02-06 begär Gunilla Josefsson (S) att bli entledigad
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
Ledamot:

Catharina Bråkenhielm
Katarinas väg 9
473 32 Henån

Ersättare:

Maud Simonsson
Ödsmål 676
473 93 Henån

__________
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KF § 46

KS 2012:179

Utvärdering av Orust kommuns politiska organisation
Kommunforskning i Västsverige (KFi) har fått i uppdrag att utvärdera den nya
politiska organisationen i Orust kommun. Utvärderingen inriktas i huvudsak på att
kartlägga den nya organisationens effekter på den lokala demokratin men även på
relationen mellan politik och förvaltning.
Utvärderingen är indelad i tre steg.
Steg 1: förstudie via enkät till alla ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige –
genomfört hösten/vintern 2010.
Steg 2: Underhandsstudien genomförs med en intervjuomgång med ca 20
nyckelaktörer i kommunen – genomfört dec 2011-jan 2012.
Steg 3: Uppföljningsstudien genomförs med 20 nya intervjuer med nyckelpersoner
samt att enkäten till fullmäktiges ledamöter och ersättare upprepas.
__________
Professor Sven Siverbo, Kommunforskning i Västsverige (KFi) redogjorde för
studien samt gav en sammanfattande analys.
__________
Kommunfullmäktige lägger information till handlingarna.
__________
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KS/2011:1124

Presentation av Medborgarenkäten 2011
Kommunen deltog hösten 2011 i Statistiska Centralbyråns medborgarenkät.
Undersökningen genomfördes under tiden september till november. Ett urval på
1 000 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa svarade 65 procent på
enkäten.
Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 250 av landets
kommuner deltagit och 183 av dessa har deltagit mer än en gång. Enkäten var
uppdelad i tre ämnesområden med index som kan variera från 0-100.
De tre indexen är
Nöjd-Region-Index (NRI) med frågor om kommunen som plats att bo och leva på.
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med frågor om kommunens verksamheter
Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om inflytande på beslut och verksamheter
Det var 128 kommuner som deltog i undersökningen och för samtliga kommuner
blev genomsnittet i Nöjd-Region-Index (NRI) 60. Orusts betyg/index blev 58. I
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) var genomsnittet för samtliga kommuner 54 och
Orust fick 46. I undersökningens tredje del Nöjd-Inflytande-Index, var genomsnittet
41 för samtliga kommuner medan Orust hamnade på 35.
__________
Kommunchef Susanne Gustavsson redogjorde för enkäten, som visade att känslan av
trygghet är mycket hög på Orust.
Nöjd-Region-Index (NRI) - frågor om kommunen som plats att bo och leva på:
förbättringsområden är skapande av fler arbetsmöjligheter, bostäder,
fritidsmöjligheter samt bättre kommunikationer.
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) - frågor om kommunens verksamheter:
kommuninvånarna är mycket positiva till räddningstjänsten, skolan, kulturen samt
äldreomsorgen. Förbättringsområden omfattas av gator och miljö.
Nöjd-Inflytande-Index (NII) - frågor om inflytande på beslut och verksamheter:
Kommuninvånarna upplever möjligheten till kontakt, inflytande och påverkan på
beslut som liten. Resultatet kan förbättras radikalt.
__________
Kommunfullmäktige lägger information till handlingarna.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 48

KS/2012:237

Investering för genomförande av Medborgarservice i centrumhuset och för
brandsäkerhet omfattande hela centrumhuset.
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
m.m.
Beräknad utgift:

713 Fastigheter för kontorsändamål
Genomförande av Medborgarservice, centrumhuset
2 800 tkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 2 800 tkr att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 2 800 tkr att finansieras
inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling
OKFS
Tillståndsenheten Göteborg
KF § 49

KS/2012:78

Avgifter för alkoholservering, folköl och tobak
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-30 § 107 att anta förslag till revidering av
ansöknings- och tillsynsavgifter samt avgift för kunskapsprov enligt Alkohollagen, i
enlighet med PM daterat 2011-06-13.
Med en överflyttning av handläggningen till Tillståndsenheten i Göteborg behöver
en justering av avgifterna rörande alkoholservering, folköl och tobak göras. En
förutsättning för en överflyttning är att kommunens avgifter skall anpassas till
Tillståndsenhetens avgifter.
Claes Nordevik yrkar på antagande av avgifterna.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till avgifter för alkoholservering, folköl och tobak, daterat 2012-0117, samt
att avgifterna börjar gälla fr.o.m. 2012-03-01.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Marika Alfredsson
KF § 50

KS 2012:332

Medborgarförslag om åtgärder för sänkt hastighet förbi Henåns skola
Marika Alfredsson, Henån har i medborgarförslag daterat 2012-02-20 föreslaget att
kommunen i första hand sätter upp en fartkamera med placering utanför Henåns
skola och i andra hand sänker hastigheten till 30 km/h.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning och beslut.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 63

KS/2012:254

Tilläggsanslag för fördyrade kostnader i samband med ombyggnad av
Mollösunds skola för ensamkommande barn
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 53, att medge en investering för
ombyggnad av Mollösunds skola för ensamkommande flyktingbarn på 3 000 tkr att
finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och
finansieringsbudgeten.
Efter ombyggnaden av Mollösunds skola, från att vara skolbyggnad till att ta emot
ensamkommande flyktingbarn, har det visat sig att yttertaket är i mycket dåligt skick.
Vissa nödvändiga arbeten har utförts på yttertaket samt en del extraordinära åtgärder
på grund av takläckage.
Dessutom har under arbetets gång även hela ventilationsanläggningen brakat samman
och har fått ersättas. Anläggningen var gammal och saknade riktigt värmeåtervinning.
Redovisning av kostnader som överstiger den budgetram som lämnats:
Budgetram
3 000 000:Nedlagda kostnader
4 700 000:Överskriden budget
1 700 000:Förklaringar till överskridandet:
Ventilationsanläggningen var tvungen att bytas ut totalt
Arbeten med yttertak p.g.a. läckage
150 000:Arbeten med inv. skador åsamkade av läckande yttertak
Merarbeten i samband med renoveringen. Ej kalkylerade

850 000:400 000:300 000:-

Taket är fortfarande i behov av reparation och för att slippa framtida
”brandkårsutryckningar” på grund av läckande tak behövs en mer utförlig reparation
göras.
Entreprenören som utfört ombyggnaden av Mollösunds skola har gett ett pris på
1 300 tkr för att renovera taket på boendet.
Kostnadsberäkning för takrenovering Mollösunds skola:
Rivningsarbeten, deponi samt uppbyggnad av nytt tak
(papp, läktning, nya btg-takpannor) enligt offert
Arbeten med utbyte av ruttet tak samt eventuella

992 000:-
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åtgärder
Oförutsedda kostnader
300 000:Kronutjämning
8 000:Total beräknad renoveringskostnad
1 300 000:Kerstin Gadde yrkar bifall till förklaring och önskan om anvisning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förklaringen till överskridande med 1,7 mkr till handlingarna, med
anteckning dels att kostnadskalkyler fortsättningsvis ska utföras på ett mer
genomarbetat sätt och dels att anmälan om anslagsöverskridande ska inlämnas så
snart ett överskridande befaras, och
att för resterande arbeten anvisa 1, 3 mkr, genom upptagande av långfristigt lån, samt
att internhyrorna för ifrågavarande byggnad, enligt gällande regler, ska baseras på
samtliga kostnader, således även inklusive samtliga kapitalkostnader för denna
ombyggnad.
_________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga förklaringen till
överskridande med 1,7 mkr till handlingarna, med anteckning dels att
kostnadskalkyler fortsättningsvis ska utföras på ett mer genomarbetat sätt och dels att
anmälan om anslagsöverskridande ska inlämnas så snart ett överskridande befaras,
och kommunfullmäktige besluta att för resterande arbeten och för täckande av
överskridandet om 1,7 mkr anvisa dels 1, 3 mkr, dels 1,7 mkr genom upptagande av
långfristiga lån, samt att internhyrorna för ifrågavarande byggnad, enligt gällande
regler, ska baseras på samtliga kostnader, således även inklusive samtliga
kapitalkostnader för denna ombyggnad.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förklaringen till överskridande med 1,7 mkr till handlingarna, med
anteckning dels att kostnadskalkyler fortsättningsvis ska utföras på ett mer
genomarbetat sätt och dels att anmälan om anslagsöverskridande ska inlämnas så
snart ett överskridande befaras.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för resterande arbeten och för täckande av överskridandet om 1,7 mkr anvisa dels
1, 3 mkr, dels 1,7 mkr genom upptagande av långfristiga lån, samt
att internhyrorna för ifrågavarande byggnad, enligt gällande regler, ska baseras på
samtliga kostnader, således även inklusive samtliga kapitalkostnader för denna
ombyggnad.
__________
Bengt Johansson (C) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att för resterande arbeten och för täckande av överskridandet om 1,7 mkr anvisa dels
1, 3 mkr, dels 1,7 mkr genom upptagande av långfristiga lån, samt
att internhyrorna för ifrågavarande byggnad, enligt gällande regler, ska baseras på
samtliga kostnader, således även inklusive samtliga kapitalkostnader för denna
ombyggnad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling

KF § 51

KS/2012:239

Planering av avloppsrening västra Orust
Avloppsrening i fiskelägena Barrevik, Hälleviksstrand och Mollösund sker i nuläget i
äldre anläggningar som är centralt belägna i tätbebyggelse. Avloppsreningsverkens
lokalisering innebär att möjligheten att bygga ut befintliga anläggningar utan påverkan
på omgivningen är begränsade. Samtidigt är marginalerna till villkorsgränser för
utsläpp knappa. Därtill kommer variationer i belastning med en hög belastning av
reningsverken i sommartid.
För att avloppsreningsverken (ARV) även i fortsättningen ska uppfylla länsstyrelsens
krav bör omfattande upprustningar och utbyggnad av avloppsreningsverken
genomföras inom en snar framtid.
Orust kommun undersöker därför uppförande av ett nytt avloppsreningsverk.
Anläggningarna Barrevik ARV, Hälleviksstrand ARV och Mollösund ARV skulle
därmed läggas ner och ersättas med avloppspumpstationer.
Dessutom har Orust kommun fått en förfrågan om överföring av avloppsvattnet till
Ryaverket i Göteborg med hjälp av en överföringsledning via Tjörn (Ängholmen vid
Rönnäng).
Båda alternativen (ett nytt reningsverk, respektive överföring) samt deras uppskattade
investeringar berörs kortfattat nedan.
Ett nytt avloppsreningsverk skulle innebära följande fördelar gentemot dagens
situation (med avloppsvattenrening på tre verk i tätbebyggelse):
•
•

•
•
•
•
•

Ökad och bra tillgänglighet via befintlig tillfartsväg för transporter av kemikalier och
slam.
Reduktion av antalet utsläppspunkter och förbättring av recipientförhållanden. En
utsläppspunkt utanför tätbebyggelse med relativt goda inblandningsförhållanden
istället för tre utsläppspunkter som ligger förhållandevis nära samhällena och dess
badplatser.
Möjlighet att ansluta Käringön i framtiden vilket skulle avlasta Tuvesviks ARV. Även
andra områden skulle kunna anslutas i framtiden t.ex. Varekil och Svanesund.
Färre luktproblem och störningar för fastigheter/boenden.
Ett nytt verk skulle bättre kunna anpassas till variationer i belastning och ökade
volymer under sommarsäsongen än de befintliga verken är.
Lägre driftkostnader och resursförbrukning än för tre enskilda verk då ett större verk
är mera resurs- och energieffektivt.
Bättre reningsresultat än de resultat som uppnås idag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Nackdelarna med detta alternativ är:
Ett relativt stort investeringsbelopp krävs: Investeringarna för ett nytt verk och
överföringsledningarna från ombyggda reningsverk/nya pumpstationer uppskattas
uppgå till ca 80 Mkr resp. 45 miljoner. Sammanlagt 125 Mkr
Högre kostnader för pumpning än idag.
Överföring till Ryaverket via Tjörn och Kungälv
I detta alternativ förs vatten från Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund via en
pumpstation vid Sandvik över till Ängholmen på Tjörn. Från Tjörn leds
avloppsvattnet sedan via Kungälv och vidare till Ryaverket i Göteborg. Förutom en
pumpstation planeras även bräddvattenrening vid Sandvik där höga flöden behandlas
kemiskt innan utsläpp till den lokala recipienten sker.
Ett högt investeringsbelopp krävs uppskattningsvis ungefär 180 Mkr. Överföring till
Ryaverket via Tjörn och Kungälv är dock inget realistiskt alternativ för de närmaste
10 – 15 åren då Gryaab i dagsläget inte är beredda att ta emot mera avlopp än från
västra Tjörn.
Kerstin Gadde yrkar på bifall till nytt avloppsreningsverk.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ge i uppdrag till verksamheten för samhällsutveckling att planera för byggnation av
ett nytt reningsverk på västra Orust.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge i uppdrag till verksamheten för samhällsutveckling att planera för byggnation av
ett nytt reningsverk på västra Orust, samt
att förhålla sig positiv till en samverkan med Tjörns kommun när det gäller det
fortsatta arbetet med ifrågavarande avloppslösning.
__________
Bengt Johansson (C) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att ge i uppdrag till verksamheten för samhällsutveckling att planera för byggnation av
ett nytt reningsverk på västra Orust, samt
att förhålla sig positiv till en samverkan med Tjörns kommun när det gäller det
fortsatta arbetet med ifrågavarande avloppslösning.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling

KF § 52

KS/2008:247

Friköp av arrendetomt Mollösund 5:437,Tången
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har arrendetomter med fritidsbostäder
som ligger på kommunens fastighet Mollösund 5:398. Arrendeavtalen gäller av olika
ålder och pris.
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet fick 2007-06-28 (KF § 62) uppdraget
att försälja tomter till marknadsvärde. NAI Svefa värderade aktuella tomter på Nedre
Tången, Mollösund, under hösten 2007. I januari 2008 erbjöds tio stycken
arrendatorer att friköpa sina arrendetomter till ett marknadsvärde. Åtta tomter har
friköpts, varav en arrendator har valt att fortsätta att arrendera p.g.a. att de tycker
begärt pris är för högt. En arrendator, Mollösund 5:437, önskar att friköpa till ett
lägre pris än begärt.
I värderingen av NAI Svefa har fastigheternas läge, havsutsikt och buller särskilt
beaktats. Svefa har värderat Mollösund 5:437 till ett värde av 750 000 kr efter att de
bedömt att tomten har bra läge och havsutsikt.
Kommunfullmäktige beslutar 2009-02-26, KF § 30, Dnr 2007:225, att uppdra till
tekniska chefen att försälja arrendetomter på Nedre Tången, Mollösund. Aktuell
värdering, arrendepriser och kartblad enligt värdeutlåtande, daterat 2007-09-19.
I en skrivelse i mars 2009 från arrendatorn påpekas det att fastigheten drabbas av
kraftiga bullerstörningar. Arrendatorn skriver även att ett överlåtelseavtal med
reducering av priset – 50 000 kr och -5 % rabatt som idag aviseras önskas. Priset för
tomten blir då 665 000 kr.
Efter färdigställd avstyckning har fastighetens yta minskat jämfört med det förslag till
tomtgränser som skickats ut till arrendatorn, karta daterad 2008-08-25. Den
föreslagna ytan för fastigheten var på 1 550 kvm men fastställdes i avstyckningen till 1
254 kvm, enligt lantmäteriets karta daterad 2010-03-24.
De 296 kvm har vid fastighetsregleringen lagts som servitut för tillfartsväg till
Mollösund 5:438 och parkering för Mollösund 5:435 och 5:436 då de inte har
möjlighet att parkera på sina egna fastigheter.
Eftersom ytan på den ursprungliga kartan minskat med ca 20 % önskar arrendatorn
en minskning av erbjudet pris med ca 20 %, från 750 000 kr till 600 000 kr.
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till försäljning.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa arrendatorns önskemål om minskning av begärt pris med ca 20 %, från
750 000 kronor till 600 000 kronor, samt
att vidhålla tidigare erbjudande till arrendatorn, 750 000 kronor, baserat på
värdeutlåtande daterat 2007-09-19, då tomtpriserna i dagsläget har ökat, en ökning
som kan jämföras med den minskning av priset som är föreslagen av arrendatorn.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa arrendatorns önskemål om minskning av begärt pris med ca 20 %, från
750 000 kronor till 600 000 kronor, samt
att vidhålla tidigare erbjudande till arrendatorn, 750 000 kronor, baserat på
värdeutlåtande daterat 2007-09-19, då tomtpriserna i dagsläget har ökat, en ökning
som kan jämföras med den minskning av priset som är föreslagen av arrendatorn.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Verksamheten för Omsorg

KF § 53

KS/2012:137

Revidering av riktlinjer för avgifter i vård och omsorg och handikappomsorg och
avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Kommunfullmäktiges beslut 200611-09 § 89
Kommunstyrelsen beslutade 2006-10-25 § 155 att godkänna riktlinjer för avgifter
inom vård och omsorg samt handikappomsorg enligt Sociala omsorgsnämndens
förslag samt att avgifterna ska gälla från och med den första januari 2007.
Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 18§ hälso- och sjukvårdslagen.
Fram till 1 januari 2012 hade Orust kommun ett avtal med Västra
Götalandsregionen avseende utökat ansvar för rehabilitering, habilitering och
hjälpmedel för funktionshindrade även för primärvårdens patientgrupp vilket
påverkat avgiftsreglementet.
Det ansvar Orust kommun har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § är:
Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
(Socialtjänstlagen, SoL 5 kap. 5§, 2:a stycket samt 7§ 3:e stycket)
Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet eller beviljade
insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende.
För de personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsamsvar för ingår
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar gäller upp till läkarnivå.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 30 januari 2012 finns en redogörelse av
nuvarande avgifter i riktlinjerna gällande hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel
samt förslag om revidering av avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera riktlinjer för avgifter punkt 9.1. Avgift för hälso- och sjukvårdsavgift
enligt KF:s beslut 2006-11-09 § 81 inom vård och omsorg samt handikappomsorgen
i Verksamheten för omsorg att avgift tas ut för personer med endast hälso- och
sjukvårdsinsatser av sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut och/eller av
omsorgspersonal som har delegation
att punkterna 9.2.-9.3 tas bort ur riktlinjerna.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Paragrafen justeras omedelbart.
_____________
Johan Stein yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Johan Stein yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera riktlinjer för avgifter punkt 9.1. Avgift för hälso- och sjukvårdsavgift
enligt KF:s beslut 2006-11-09 § 81 inom vård och omsorg samt handikappomsorgen
i Verksamheten för omsorg att avgift tas ut för personer med endast hälso- och
sjukvårdsinsatser av sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut och/eller av
omsorgspersonal som har delegation
att punkterna 9.2.-9.3 tas bort ur riktlinjerna.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Verksamheten för Omsorg

KF § 54

KS/2011:260

Kvartal 4 2011 - Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g § LSS
Rapportering enligt socialtjänstlagens 16 kap § 6 f-h.
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). En rapporteringsskyldighet
infördes i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Kommunstyrelsen skall, enligt Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:35,
till Socialstyrelsen och kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen en gång per kvartal, som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet samt beslut som har verkställt.
Rapportering skall även ske om avbrott i verkställigheten om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Till fullmäktige ska kommunstyrelsen lämna en statistikrapport med avidentifierade
uppgifter.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum och även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Enligt verksamhetens skrivelse 9 februari 2012, visar rapporten för kvartal 4 2011
på att det inte har funnits några gynnande beslut som ej har verkställts under
kvartalet. Kvartalsrapporten har expedierats till Socialstyrelsen och kommunens
revisorer 14 januari 2012.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att alla gynnande beslut enligt SoL och LSS har verkställts under fjärde kvartalet
2011 i Verksamheten för omsorg
att lägga informationen till handlingarna.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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______________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att alla gynnande beslut enligt SoL och LSS har verkställts under fjärde kvartalet
2011 i Verksamheten för omsorg
att lägga informationen till handlingarna.
____________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 55

KS/2009:1291

Förändrad organisation för kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29, § 36, om ny nämndsorganisation. Istället
för nämnder med motsvarande uppgifter, infördes verksamhetsutskott till
kommunstyrelsen med ansvar för sektorerna omsorg, lärande och samhällsutveckling.
Utskottet har bestått av tre ledamöter och tre ersättare. Efter ett års verksamhet har
frågan om att utöka de beslutandes antal i utskotten diskuterats. Med hänsyn till de
omfattande uppdragen om den ekonomi som utskotten ansvarar för, har förslag om
en förändring av utskottets ledamöter till fem och ersättarna till tre, väckts.
__________
Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Els-Marie Ragnar och Bengt Johansson
föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ändring av beslutet 2010-04-29, § 36, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott såtillvida att ledamöterna i utskotten bestäms till fem och
ersättarna till tre där ersättarna inte längre är personliga utan träder in enligt
kommunfullmäktiges beslut om inkallelseordning i övrigt, samt
att införa motsvarande förändring i kommunstyrelsens reglemente § 34.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring av beslutet 2010-04-29, § 36, förändra kommunstyrelsens
verksamhetsutskott såtillvida att ledamöterna i utskotten bestäms till fem och
ersättarna till tre där ersättarna inte längre är personliga utan träder in enligt
kommunfullmäktiges beslut om inkallelseordning i övrigt, samt
att införa motsvarande förändring i kommunstyrelsens reglemente § 34.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp genom Veronica Almroth reserverar sig mot
beslutet
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 56

KS/2012:1344

Jämförelse mellan Dagens Samhälle och Politiken.se
Politiker i Kommunfullmäktige har tidigare erbjudits möjligheten att erhålla en
prenumeration på tidningen Dagens Samhälle, som utkommer 45 gånger/år.
Inför 2012 beslutade kommunfullmäktiges presidium att, som ett led i att hålla
kostnaderna nere, istället prenumerera på den webbaserade tidningen Politiken.se.
__________
Ärendet diskuteras men föranleder inget beslut.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Samordningsförbundet

KF § 57

KS/2012:280

Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2011 Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda bildades 16 oktober 2008 i
enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
(2003:1210). Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra
Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda.
I ärendet finns årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2011, daterad
2011-02-13.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Valda
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 58

KS/2012:314

Fyllnadsval av 3 revisorer för Orust kommun jämte val av ordförande och vice
ordförande för tiden 2012-2014
Kommunfullmäktige beslutar
att med verkan från Revisionen gällande 2012 års verksamhet godkänna
avsägelserna från Jan W Kjellberg, Gunnar Persson och Inga Göransson samt
att välja
Revisorer

Anders Arnell
Slussen 217
473 92 Henån
Daniel Peterson
Hällene Häröd 306
472 92 Stillingsön
Bror Simonsson
Ödsmål 676
473 93 Henån

Som ordförande förslås Anders Arnell och Horst Sauer.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser personval. Johan
Söderpalm och Bertil Olsson utses till rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka
krav som gäller för valsedlarna.
Antalet avgivna röster är 39. 2 valsedlar är ogiltiga. Med 22 röster för Anders Arnell
och 15 röster för Horst Sauer beslutar kommunfullmäktige
att till ordförande välja Anders Arnell samt till vice ordförande Horst Sauer.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp och socialdemokratigrupp reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32

Kommunfullmäktige

2012-03-29

Exp:
Vald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 59

KS/2012:315

Fyllnadsval av 1 revisor + 1 ersättare för Stiftelsen Orustbostäder för tiden 20122014
Jan W Kjellberg har avsagt sig sitt uppdrag som revisor för Stiftelsen Orustbostäder.
Kommunfullmäktige beslutar
Revisor:
Ersättare:

Anders Arnell
Horst Sauer

Kommunfullmäktiges socialdemokratiska och folkpartistiska grupp reserverar sig
mot beslutet.
___________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Vald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 60

KS/2012:312

Fyllnadsval av 1 ersättare i Beredningen för Samhällsutveckling
I skrivelse daterad 2012-02-03 begär Stefan Hjelmér att bli entledigad från uppdraget
som ledamot i Beredningen för Samhällsutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar
Ledamot:

__________

Solveig Lewin
Myckleby 167
472 93 Svanesund

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Vald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 61

KS/2010:1199

Fyllnadsval av 1 ledamot/ordförande i Beredningen för Ekonomi och intern
planering
I skrivelse daterad 2012-02-07 begär Bengt Torstensson om entledigande som
ledamot och ordförande i Beredningen för ekonomi och intern planering.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
Ledamot/ordf

__________

Anders Fröjdö
Åsavägen 7
432 32 Henån

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 62
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om upprättande av plan för att bekämpa barnfattigdomen – Anders Fröjdö
(S) – Dnr 2012:535
Motion om införande av kulturskola på Orust – Veronica Almroth (FP) –
Dnr 2012:1068
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

