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2012-09-27

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan 2012-09-27 kl 18.30 – 23.40
Ängås skolas aula 2012-10-04 kl 18.30-21.10

Beslutande

Se sid 2-3

Övriga deltagande

Roland Kindslätt, kommunchef § 134-144
Marie-Louise Bergener, sekreterare

Utses att justera

Leif Apelgren, Alexander Hutter § 134 - 144
Sofia Hygrell, Jörgen Nielsen § 145 - 163

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen den 8 oktober kl 17.00

Sekreterare

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

Ordförande

……………………………………..
Hans Pernervik

Justerare

………………………………………………………………………..
Leif Apelgren
§ 134-143
Alexander Hutter

Paragraf 134 - 163

………………………………………………………………………….
Sofia Hygrell
§ 144-163
Jörgen Nielsen
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-09-27 samt 2012-10-04

Datum för anslags
uppsättande

2012-10-09

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….

2012-10-31
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KF § 134
Allmänhetens frågestund
Det fanns inga frågor till dagens sammanträde.
__________
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KF § 135

KS/2012:209

Interpellationer och frågor
Veronica Almroth (FP) ställer följande interpellation till ordförande i utskottet för
Lärande:
” Läraryrkets status och attraktivitet
Att bereda våra elever bästa möjliga skolgång är en av kommunens allra viktigaste
uppgifter.
En engagerande och välutbildad lärare är i många fall nyckeln till den enskilda elevens
möjlighet att nå de resultat som alla elever har rätt att nå. Lärarens betydelse för våra
barn och elever är så pass stor att vi som arbetsgivare måste göra vad vi kan för att
höja yrkets status och attraktivitet.
Det är, enligt Folkpartiets mening, centralt att våra lärare får goda möjligheter och
uppmuntran att utvecklas. Det är likaså centralt att rekryteringen av nya lärare är god
och att fler söker sig till läraryrket. I Sverige har vi svårt att fylla utbildningsplatserna,
medan det i Finland lär finnas tio sökande till varje plats.
Samtidigt hör lärarna till dem som har haft allra sämst löneutveckling i
primärkommunal sektor i Sverige mellan 2000 och 2010. Sämst har utvecklingen varit
för gymnasielärare i allmänna ämnen (28,1 procent att jämföras med 43,6 procent i
snitt för samtliga anställda i primärkommuner), tätt följda av grundskollärare och
gymnasielärare i yrkesämnen. Det säger sig självt att detta inte gynnar ökande antal
sökanden till lärarutbildningarna.
Det är därför hög tid för oss som arbetsgivare att bestämma vad vi vill med lärarnas
löner. Trots att politiker inte ingår i de direkta förhandlingarna så är det genom vår
ekonomiska politik som vi ändå kan ge direktiv genom att besluta om en särskild
satsning på olika yrkeskategorier.
Därför bör SKL, och inte minst vår kommun, bejaka en höjning av lärarlönerna
utöver genomsnittet. Inte minst bör detta ske genom större karriärmöjligheter och
lönespridning i lärarkollektivet, för att uppmuntra ambition och utveckling. En del i
detta bör vara att utnyttja regeringens satsning på fler lektorer i skolorna.
Mot bakgrund av ovanstående frågar jag ordföranden i utskottet för lärande:
·

Vill kommunledningen medverka till att höja läraryrkets status?

·

Ser kommunledningen lärarnas karriärmöjligheter och löner som viktiga faktorer för
höjd lärarstatus?
Är kommunledningen beredd att aktivt medverka i regeringens satsning på fler
lektorstjänster i grundskolan?”
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Ordföranden i utskottet för lärande svarar:
1. Ja. Vi vill självklart medverka till att höja läraryrkets status.
2. Löneläget är naturligtvis en viktig faktor för ett yrkes status. Om regeringens förslag,
om förstelärare och lektorer, har den effekten, det får framtiden utvisa. Med säkerhet
betyder det också oerhört mycket att alla lärare får de förutsättningar som behövs för
att kunna bedriva en undervisning som inspirerar och lyfter eleverna.
3. Om regeringen väljer att omfördela delar av statens bidrag, från att ge riktat stöd till
undervisning till att stödja en specifik yrkesgrupp, då kommer vi med all säkerhet att
ta del av dessa bidrag.
Att det i Orust kommun finns pedagoger som skulle platsa både som förstelärare och
lektorer råder det inte minsta tvekan om.
Att arbeta för att stärka kommunens ekonomi så det finns utrymme för en aktivare
lönepolitik för att höja status hos olika yrkesgrupper, det är vi säkert överens om.
I den delårsberättelse som just har upprättats för Utskottet för lärande ligger
prognosen för kommande löneökningar på 4 %. Det är naturligtvis långt ifrån
lärarnas utgångsläge, med en önskad löneökning med 10 %, men 4 % kan vara den
smärtgräns som många kommuner klarar med dagens ekonomiska läge.
Veronica Almroth (FP) ställer en enkel fråga till ordförande i utskottet för Lärande:
”Vi har kunnat läsa i tidningen att verksamheten för lärande har ett underskott i år på
17,2 miljoner och att det saknas finansiering för ytterligare 25 lärartjänster. Trots detta
så lovar ordföranden att lärartätheten inte ska drabbas.
Därför vill jag fråga ordföranden i utskottet för lärande:
Hur ska ni hämta hem underskottet?”
Ordföranden svarar att högsta prioritet kommer att ägnas åt att inte minska på
lärartätheten.
Interpellation till kommunalrådet från Anders Fröjdö (S):
Bakgrunden till denna interpellation är en motion som jag skrivit, men inte lämnat till
kommunfullmäktige.
Om innehållet i min motion:
”...För att i största möjliga mån underlätta för nyföretagande, och underlätta för redan
befintliga lokala företag att utvecklas, bör kommunen tillsammans med det lokala
näringslivet, med flera, ta fram en handlingsplan för detta. Kanske i form av
workshops för att föra dialog om kommunens utveckling. Frågor som bör besvaras i
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handlingsplanen kan vara, Hur ska kommunen arbeta med företagsfrågor?, Hur kan
kommunen underlätta för nyetablering av företag?, Hur skapar man tillväxt?, Hur kan
besöksnäringen utvecklas? ...”
Skälet till att jag inte lät tanken bli till handling, och lämna in motionen, är att jag vid
telefonkontakt med kommunens näringslivsutvecklare informerades om att något
sådant som jag skrev i motionen redan var på gång – nämligen genom utbildningen
Förenkla helt enkelt (en utbildning som syftade till att skapa enklare kontakter mellan
kommunen och såväl nya som beﬁntliga företag).
Enligt uppgift från näringslivsutvecklaren var tanken att utbildningen bland annat
skulle mynna ut i en handlingsplan för att underlätta nyföretagande i kommunen.
Efter att handlingsplanen presenterades den 20 september 2011 har inget hänt! .
Frågor till kommunalrådet:
Kommer handlingsplanen att genomföras?
Då det är en kommunövergripande handlingsplan – vem kommer att vara ansvarig
för genomförandet?
Vad tänker kommunalrådet göra för att påskynda ärendet?
Kommunalrådet svarar:
Bakgrund
Som ett led i att förbättra den kommunala servicen, beslutade kommunledningen
våren 2010 att medverka i utbildningen Förenkla helt enkelt som anordnas av
Sveriges kommuner och landsting samt Tillväxtverket.
Anledningen var att det under en följd av år framförts kritiska synpunkter på olika
kommunala verksamheters sätt att bemöta, hantera och leverera service och beslut.
Det gäller kritik från såväl företagare som allmänhet. Detta hade diskuterats med
företrädare för näringslivet och kommunledning. Dessutom har kommunen i olika
rankningar fått låga betyg för sin service.
Beslutet innebar att hitta förbättringsåtgärder och skapa en handlingsplan på såväl
kort som lång sikt. Områden att arbeta med var gemensamt bemötande,
handläggningstider, gemensamma system och rutiner. Kort sagt skulle arbetet leda
fram till en Orustmodell för att på ett effektivt och korrekt sätt möta olika kunder.
Förenkla helt enkelt
Utbildningen Förenkla helt enkelt startade med ett stormöte i oktober 2010. En dag
jag själv var med på och höll inledningsanförandet i egenskap av kommunalråd.
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Cirka 70 deltagare, både politiker och tjänstemän deltog. Kursledningen lämnade flera
förslag på hur arbetet skulle kunna bedrivas och mötesdeltagarna lämnade förslag på
olika ämnen som kunde förbättras.
Till utbildningens steg två i januari 2011 bildades en arbetsgrupp på 20 personer.
Dessa träffades under två dagar tillsammans med fem andra kommuner som ingick i
SKL:s projekt.
Arbetsgruppen arbetade mycket ambitiöst med att inventera problemområden och
hitta förbättringsåtgärder gentemot externa kontakter. Det stod tidigt klart att det
fanns både interna och externa förbättringsåtgärder att arbeta med.
Handlingsplanen
I handlingsplanen finns ämnen som till exempel tillgänglighet, att vara först med bra
information, ett gott värdskap samt rutiner och arbetssätt.
Handlingsplanen presenterades på en avstämningsdag i september 2011. På den
dagen deltog bland annat 70-gruppen, representanter från Halmstads kommun,
Skatteverket samt Sveriges kommuner och landsting. Handlingsplanen har även
diskuterats med vårt gemensamma näringslivsråd.
•
•

Kommer handlingsplanen att genomföras?
Svar: Ja, det är alldeles för många bra förslag i planen som tagits fram och som har
tagits fram av många deltagare för att inte Förenkla helt enkelt ska gå vidare.

•

Då det är en övergripande handlingsplan, vem kommer att vara ansvarig för
genomförandet?
Svar: Kommunchefen har ansvaret för handlingsplanen. Kommunchefen har i sin tur
utsett en projektledare i Räddningschef Christer Hellekant och en grupp med
näringslivsutvecklare Sven Pettersson och informatör Ronny Svensson.
Handlingsplanen med åtgärder på lång och kort tid finns. Det som behövs är att
fastställa plattformen för hur arbetet ska gå vidare med Förenkla helt enkelt.

•

•
•

•

Vad tänker kommunalrådet göra för att påskynda ärendet?
Svar: Jag kommer att ta upp frågan i Kommunstyrelsens arbetsutskott för att få en
klar bild av hur långt arbetet kommit och för hur Förenkla helt enkelt ska fortsätta.
Jag kommer då att kalla projektgruppen och vi får ta ett beslut till det fortsatta
arbetets utformning.
Bengt Torstensson (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
” Jag och många med mig har under de senaste månaderna påtagligt blivit påminda
om de dåliga mottagningsförhållandena för mobiltelefoni, 3G på Orust.
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Samtal går ej att koppla upp, samtal störs och samtal avbryts till mycket stor irritation
för brukarna.
Mina frågor till dig är följande:
•
•
•

Har du själv noterat detta förhållande?
Har du någon plan för hur vi skall komma tillrätta med detta problem?
Hur tänker du agera?”

Kommunstyrelsens ordförande svarar:
Ja, jag har själv märkt att det är dålig mottagning på vissa platser exempelvis när jag
åker mellan bostaden och kommunhuset, likaså på vägen till Svanesund så är det dålig
mottagning i Långelanda området och det finns säkert andra platser också.
Det finns flera orsaker till att det är på det här viset. Några av dem är en ökad
försäljning av Smart Phones och därmed en ökad belastning på näten. Det verkar som
om operatörerna inte kan leverera utrymme i näten till alla användare.
Sedan händer det att operatörerna riktar om sina master och då får vi en förändrad
täckning, bättre för vissa och sämre för andra.
Sedan handlar det också om vilket frekvensband som operatören använder En gång i
tiden hade vi bara NMT och då var det 450 MHZ- bandet som gällde. Numera har vi
900 MHZ-bandet som fungerar bra inomhus och ska kunna täcka 99% av
befolkningen i Sverige under 2013. Sedan har vi 800 MHZ-bandet som är under
utbyggnad och beräknas bli lika stort som 900-bandet. Så det kan ha en viss betydelse
vilket band som operatören använder sig av.
Naturligtvis jobbar kommunen med att ”trycka på” mobiloperatörerna så att
täckningen blir bättre, vi är ju också själva stora användare av mobiltelefoni som
organisation.
Avslutningsvis vill jag säga att detta inte är någon lätt sak. Jag tittade på
bredbandskollen.se som hade gjort en undersökning sommaren 2011. När det gäller
bästa operatör då så var det Orust/Telia, Tjörn/Telenor och på Marsstrand/3.
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KF § 136

KS/2012:210

Revisionen informerar
Kommunens revisorer har kontinuerliga genomgångar tillsammans med
revisionsbolaget Pricewater House Coopers.
Dessutom äger förvaltningsrevision rum av samtliga kommunala verksamheter.
Nästa sammanträde med utskott och nämnder äger rum 2012-10-11 samt 2012-11-05.
Revisionen poängterar det goda stöd man får från tjänstemännen.
__________
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 137

KS/2012:1928

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014
I skrivelse daterad 2012-06-27 avsäger sig Eija Elmgren (MP) uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och sänder den vidare till Länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
__________
Ny ersättare: Jörgen Emanuelsson
Box 4092
474 04 Käringön
__________
Anmälan läggs till handlingarna
__________
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 138

KS/2012:2082

Anmälan av Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ledamot/ersättare i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014
I skrivelse daterad 2012-07-31 avsäger sig Maivor Johansson (S) uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
_________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och sänder den vidare till Länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
__________
Ledamot:

Alexander Hutter
Pilvägen 33
472 32 Svanesund

Ersättare:

Bror Simonsson
Ödsmål 676
473 93 Henån

__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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KF § 139

KS/2012:2522

Presentation av Beredningen för Lärande och Omsorg
Den 29 augusti bjöd Beredningen för Lärande och Omsorg in en bred samling
representanter för att diskutera hur det är att leva, bo, arbeta, driva företag, turista,
driva föreningar och kulturliv på Orust.
Dagen sammanfattades i åtta huvudområden:
·
·
·
·
·
·
·
·

Utveckla kultur-, fritids- och föreningslivet
Förbättra infrastrukturen
En tydlig centralort – en kommun
Attraktiv ungdomskommun
Utveckling av bemötandefrågor
Bättre utbildningsmöjligheter
Boendefrågor och samhällsservice
Utveckla företagsklimatet
__________
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KS/2012:2523

Presentation av Ungdomsmässan
Julia Fjällman och Rikard Virdesson rapporterade från Ungdomsmässan, som ägde
rum på Tofta.
Mässans mål var att öka ungdomars inflytande. Ca 90 ungdomar deltog på mässan
och 36 olika föreningar.
Uppföljningsmöte kommer att äga rum i Kajutan, Henån den 29 oktober kl 18.00.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Nämnder/Utskott
Förvaltningar
Revisionen
KF § 141

KS/2012:1527

Antagande av investeringsram 2013-2016
Beslutade och nya investeringar presenteras och gås igenom.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta en total investeringsram för 2013 om 150 mkr, varav affärsdrivande
verksamheten står för 39,5 mkr, och i övrigt enligt dokument daterat 2012-06-08.
Ärendet har därefter förelegat för information på kommunstyrelsen sammanträde
2012-06-13 § 163 och arbetsutskottets sammanträde 2012-06-27 § 76.
Som underlag finns en sammanställning från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2012-08-21.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna underlaget och återuppta ärendet på arbetsutskottet 2012-09-12.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att efter genomgång på dagens sammanträde besluta i ärendet på sammanträde
2012-09-27.
_________
Investeringsramen är MBL-förhandlad 2012-09-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta en total investeringsram för 2013 om 150 mkr, varav affärsdrivande
verksamheten står för 39,5 mkr och i övrigt enligt dokument daterat 2012-06-08.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Lars-Åke Gustavsson (M), Bengt Johansson (C) samt Sven Olsson (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Torstensson (S), Kerstin Gadde (S) samt Veronica Almroth (FP) föreslår
kommunfullmäktige besluta om en total investeringsram på 99 miljoner kronor.
Ordförande frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Bengt Torstenssons förslag.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 16-nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta en total investeringsram för 2013 om 150 mkr, varav affärsdrivande
verksamheten står för 39,5 mkr och i övrigt enligt dokument daterat 2012-06-08.
Fullmäktiges socialdemokratiska grupp, genom Kerstin Gadde och fullmäktiges
folkpartigrupp genom Veronica Almroth, reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten

KF § 142

KS/2012:1829

Inriktningsbudget 2013 med plan 2014 och 2015, budgetprinciper
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-06-08.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta preliminär inriktningsbudget med resultat-, finans- och balansbudget för
2013.
_________
Ärendet föreligger för information på kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-13.
Bengt Johansson förslår kommunstyrelsen besluta att återuppta ärendet för beslut vid
nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att med bifall till Bengt Johanssons förslag lägga informationen till handlingarna.
_________
Arbetsutskottet överlägger kring budgetprinciperna.
Arbetsutskottet beslutar
·
·
·

att följande principer i budgeten ska gälla:
I budget för 2013 ska nettokostnadsredovisning ersättas av redovisning av
intäkter och kostnader.
I budget för 2013 ska hyreskostnader som fördelas ut i verksamheternas
budget innefatta kostnader för förebyggande och avhjälpande underhåll för
fastigheter samt avskrivning.
Tomma/disponibla lokalytor ska presenteras och en analys göras av
möjligheten att omfördela lokalanvändning så att hyrda lokaler ersätts av egna lokaler.
_________
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Arbetsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till inriktningsbudget till facklig förhandling.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att efter genomgång på dagens sammanträde besluta i ärendet på sammanträde 201209-27.
_________
Investeringsramen är MBL-förhandlad 2012-09-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att anta preliminär inriktningsbudget med resultat-, finans- och balansbudget för
2013.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Torstensson (S), Kerstin Gadde (S), Roger Hansson ((S), Lotta Husberg (S)
och Veronica Almroth (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om återremiss.
Lars-Åke Gustavsson (M) och Sven Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med tillägget att göra undantag från regeln om god ekonomisk hushållning för
2013.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 143

KS/2012:1629

Ränte- och amorteringsfritt lån för anläggande av konstgräsplan
Ansökan om bidrag för att anlägga en konstgräsplan inkom 2012-05-09.
Gilleby IF är i stort behov av en konstgräsplan för att kunna konkurrera med andra
idrottsklubbar. De klubbar som inte har eget konstgräs får hyra in sig hos andra vilket
är kostsamt.
Gilleby IF är beredda att satsa egna medel i form av eget kapital och eget arbete.
Enligt kalkyl från Gilleby IF ligger kostnaderna på ca 2 232 000 kr varav Gilleby IF
satsar 455 000 kr. Klubben kommer också att fortsätta söka de bidrag som finns att
söka hos RF, Svenska Fotbollförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet.
Stala IF anlade 2009 en konstgräsplan där man fått kommunala bidrag om ca 900 tkr.
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Torstensson, med instämmande av Bo Andersson och Veronica Almroth,
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för ett framtagande av ett
enhetligt regelverk för samtliga motsvarande ärenden bl.a. med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2011-06-30 § 104.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens ordförande föreslår, efter viss intern beredning av ärendet,
kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Veronica Almroth, Bengt Torstensson och Kerstin Gadde yrkar på återremiss av
ärendet samt ett framtagande av ett enhetligt regelverk.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning gäller:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar
nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
________
Bo Andersson (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till Bo Anderssons förslag.
Bengt Torstensson (S), Veronica Almroth (FP), Roger Hansson (S), Lotta Husberg
(S) och Claes Nordevik (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om återremiss.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget
Omröstning begärs och skall genomföras. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för återremiss. Vid omröstningen avges 22 ja-röster, 16 nej-röster, 1 avstår.
Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling

KF § 144

KS/2012:362

Planbesked för ändring av detaljplan för Käringön 1:265
Bostadsrättsföreningen Öviken (799607-5733) har den 4 april 2012 inkommit med en
ansökan om planbesked för ändring av detaljplan på fastigheten Käringön 1:265.
Begäran avser planändring som medger bebyggelse för bostadsändamål. Sökanden har
ingett kompletterande handlingar den 27 april 2012. Sökanden har godtagit att
kommunen återkommer i frågan den 9 oktober 2012.
Skälen för sökandens begäran är bl.a. att en planändring är nödvändig för att åtgärda
den enligt sökandens uppfattning ohållbara situation som för närvarande råder för
bostadsrättsföreningen och dess medlemmar/bostadsrättsinnehavare.
Enligt 5 kap. 5§ plan- och bygglagen ska det av planbeskedet framgå om kommunen
avser att inleda en planläggning. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning,
ska kommunen i planbeskedet ange motiv till ställningstagandet.
Kommunen bedömer att det är av allmänt intresse att området bibehålls som
verksamhetsområde i enlighet med de överväganden som låg till grund för den
ursprungliga detaljplanens antagande. Kommunen anser att det är viktigt för
Käringöns utveckling att även områden för verksamhet finns som resurs för
utveckling av lokalt näringsliv på ön. En omvandling till boende bedöms riskera att
området i allt för stor grad minskar som resurs för verksamheter. Detta är enligt
kommunens mening olämpligt ur ett allmänt perspektiv.
Bo Anderssons och Kerstin Gaddes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ej avse medverka till planläggning för begärda åtgärder på fastigheten Käringön
1:265, samt
att som skäl ange ovan gjorda bedömningar.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons och Kerstin Gaddes förslag.
_________
Kerstin Gadde, Bo Andersson m.fl. yrkar bifall till utskottets förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att ej avse medverka till planläggning för begärda åtgärder på fastigheten Käringön
1:265, samt
att som skäl ange ovan gjorda bedömningar.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling

KF § 145

KS/2008:247

Friköp av arrendetomt Mollösund 5:437, Tången
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 52 att avvisa arrendatorns önskemål om
minskning av begärt pris med 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 jämförs med den minskning av priset som är föreslagen av arrendatorn.
Arrendator till fastighet Mollösund 5:437 har tidigare blivit erbjuden att köpa
fastigheten till 750 000 kronor men har begärt en minskning av priset med 20 %.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 att vidhålla begärt pris, 750 000 kronor.
I ett brev daterat 2012-05-22 från arrendatorn, önskar arrendatorn att friköpa
fastigheten Mollösund 5:437. Arrendatorn accepterar det beslutade priset 750 000
kronor med en reservation. Reservationen är att tidigare köpare i samma område har
erhållit en rabatt på 5 % vilken arrendatorn tacksamt emotser.
Vid en jämförelse, av priset tidigare köpare i samma område har betalat med vad
fastigheterna är värderade till av NAI Svefa, visar det sig att samtliga har erhållit 5 %
rabatt. Mollösund 5:437 får ett pris på 712 500 kronor med 5 % rabatt.
Els-Marie Ragnar föreslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tidigare beslut 2012-03-29 § 52 av kommunfullmäktige, och
att arrendatorn till Mollösund 5:437 skall få friköpa tomten till ett pris av 712 500
kronor p.g.a. att tidigare köpare i samma område har betalat 5 % lägre än värderat
pris.
att köpet skall vara genomfört senast 2012-11-30 i annat fall skall ny värdering göras.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________
Pernilla Tollesson (FP) med instämmande av Roger Hansson (S) samt Kerstin Gadde
(S) förslår kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare beslut 2012-03-29 § 52 av
kommunfullmäktige, och att arrendatorn till Mollösund 5:437 skall få friköpa tomten
till ett pris av 750 000 kronor samt att köpet skall vara genomfört senast 2012-11-30 i
annat fall skall ny värdering göras.
Bengt Johansson (C) och Lars-Åke Gustavsson (M) yrkar bifall till Pernilla Tollessons
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tidigare beslut 2012-03-29 § 52 av kommunfullmäktige, och
att arrendatorn till Mollösund 5:437 skall få friköpa tomten till ett pris av 750 000
kronor.
att köpet skall vara genomfört senast 2012-11-30 i annat fall skall ny värdering göras.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling

KF § 146

KS/2012:2143

Försäljning av fastigheten Lundby 1:9
Orust kommun äger fastigheten Lundby 1:9 belägen bakom slakteriet i Varekil.
Fastigheten värderades i maj 2012 till 150 tkr för tomten samt 400 tkr för tomt och
byggnad, villkorat att det går att åtgärda de brister som huset visade sig ha. Anticimex
har även besiktat fastigheten och kommit fram till att det finns stora mögelangrepp i
framförallt källaren på huset.
Ägaren till slakteriet bedriver kursverksamhet i styckning och är i stort behov av
övernattningsmöjligheter för kursdeltagarna.
Fastigheten köptes in 2006 för att säkra upp att inte fastigheten används för boende
på grund av de verksamheter som bedrivs i närområdet. En försäljning till öppna
marknaden skulle kunna innebära att villan används till boende. Det finns två
tänkbara köpare till fastigheten, som båda har visat intresse för ett köp. Ägaren till
slakteriet som var först i sin förfrågan samt ägaren till företagshotellet. Köpet bör
genomföras som en fastighetsreglering för att omöjliggöra att det går att sälja av
fastigheten för bostadsändamål. Köparen betalar fastighetsbildnings-kostnaderna.
Els-Marie Ragnar föreslår kommunstyrelsen besluta
att sälja fastigheten Lundby 1:9 till ägaren av slakteriet i Varekil till ett pris om 350 tkr
exkl. fastighetsbildningskostnader, samt
att en försäljning endast kan ske om fastigheten får en typkod som innebär att den
klassas som verksamhetsområde.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja fastigheten Lundby 1:9 till ägaren av slakteriet i Varekil till ett pris om 350 tkr
exkl. fastighetsbildningskostnader, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att en försäljning endast kan ske om fastigheten får en typkod som innebär att den
klassas som verksamhetsområde.
Veronica Almroth och Ulf Sjölinder deltar inte i beslutet.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja fastigheten Lundby 1:9 till ägaren av slakteriet i Varekil till ett pris om 350 tkr
exkl. fastighetsbildningskostnader, samt
att en försäljning endast kan ske om fastigheten får en typkod som innebär att den
klassas som verksamhetsområde.
_________

Orust kommun
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Exp:
Ekonomienheten
Utskottet för Samhällsutveckling
Miljö- och byggnadsnämnden
KF § 147

KS/2012:1830

Investering för pendelparkering i Svanesund
Förslag till investering föreligger.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

741 Kollektivtrafik
Pendelparkering i Svanesund
180 500 kronor

Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna
investeringen, medel för ändamålet 180 500 kronor att finansieras inom den av
kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Els-Marie Ragnar, med instämmande av Bo Andersson, förslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 180 500
kronor att finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen
och finansieringsbudgeten, samt att upphäva sitt beslut 2011-09-29 § 116.
Bengt Torstensson yrkar bifall till utskottets för samhällsutvecklings förslag.
Ordföranden förklarar Els-Marie Ragnars förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförvarande fastställs.
”Den som röstar för Els-Marie Ragnars förslag röstar ja”.
”Den som röstar för utskottet för samhällsutvecklings förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Els-Marie Ragnars förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen, genom Bengt Torstensson, och
folkpartiets kommunstyrelsegrupp, genom Claes Nordevik, reserverar sig enligt
skriftlig bilaga mot beslutet.
Bengt Torstensson och Roger Hansson yrkar på bordläggning av ärendet i avvaktan
på Förvaltningsrättens beslut.
Bo Andersson förslår kommunfullmäktige besluta att först upphäva beslutet taget
2011-09-29 § 116 och därefter godkänna den föreslagna investeringen, medel för
ändamålet 180 500 kronor att finansieras inom den av kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs och skall genomföras.
Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet skall bordläggas.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 16 nej-röster och 1 avstår. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till nästa möte 27 september, 2012.
__________
Lars-Åke Gustavsson (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jörgen Nielsen (S) yrkar avslag.
Ordföranden frågar på de två förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och skall genomföras.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Jörgen Nielsens förslag.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 16 nej-röster och 1 avstår. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att först upphäva beslutet taget 2011-09-29 § 116 och därefter godkänna den
föreslagna investeringen, medel för ändamålet 180 500 kronor att finansieras inom
den av kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen och finansieringsbudgeten.
Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, genom Bengt Torstensson, och
folkpartiets kommunfullmäktigegrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen

KF § 148

KS/2012:1748

Motion om inventering av och underhållsplan på kommunens fastigheter
Veronica Almroth, folkpartiet, föreslår i motion 2012-05-29 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt ta hjälp av externa experter för
att inventera kommunens fastighetsbestånd, samt att använda inventeringen som
underlag till att ta fram en underhållsplan för alla kommunala fastigheter.
I skrivelse 2012-08-10 från verksamheten för samhällsutveckling konstateras att inom
verksamheten för samhällsutveckling finns tjänstemän med kunskap om kommunens
fastighetsbestånd och dess status. Verksamheten arbetar med underhåll av
fastigheterna och kommer att se över underhållsplanen. Planen kommer att ligga
grund för budgetarbetet.
Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-08-10 anse motionen besvarad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bengt Johansson förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________
Bengt Johansson (C), Anders Hygrell (M) samt Eva-Lotta Westergren (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Veronica Almroth (FP) och Bengt Torstensson (S) yrkar återremiss av motionen.
Ordföranden frågar på de två förslagen och finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs och skall genomföras.
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för återremiss
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 16 nej-röster.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 149

KS/2012:1912

Motion om rutiner för att förhindra att barn vräks
Veronica Almroth (fp) föreslår i motion (2012-06-24) kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram planer och riktlinjer för
• Uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer
• Plan för arbete mot hemlöshet
• Rutiner för förebyggande arbete mot vräkning av barnfamiljer
• Samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi
• Samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden
Som underlag finns skrivelse 9 augusti 2012 från verksamheten för omsorg.
Det är, enligt verksamhetens skrivelse, mycket sällsynt att barnfamiljer på Orust blir
vräkta. Orsakerna till att barnfamiljer står utanför den ordinarie bostadsmarknaden
kan vara att de på grund av ekonomiska problem (saknar inkomster eller har
hyresskulder) har sökt sig till den sekundära bostadsmarknaden med korta kontrakt
alternativt oseriösa hyresvärdar som hyr ut undermåliga bostäder. Det kan också bero
på separation eller skilsmässa alternativt sociala problem i familjen.
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att enligt verksamhetens skrivelse 9 augusti 2012 anse motionen därmed vara
besvarad av utskottet för omsorg.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse 2012-08-09 anse motionen besvarad.
_________
Lars-Åke Gustavsson (M), Bertil Olsson (S) samt Ingrid Cassel (M) föreslår
kommunfullmäktige besluta att återremittera motionen för en grundligare utredning i
samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen.
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för Omsorg
KF § 150

KS/2012:1464

Kvartal 2 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 ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering andra kvartalet 2012 - SoL och LSS
Verksamhetsområde
Individ- & familjeomsorg
Vård och omsorg
Handikappomsorgen

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån
0
5
4

Beslut
verkställt efter 3 mån
0
3
0

Ansökan
återtagen

1

Kvartalsrapporten har, enligt verksamhetens skrivelse 8 augusti 2012, skickats till
Socialstyrelsen och kommunens revisor 30 juli med komplettering 8 augusti 2012.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för andra kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställt under kvartal 2 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. 6 f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
______________
Lotta Husberg föreslår kommunstyrelsen besluta att framföra till utskottet för
omsorg att framöver komplettera rapporten med ytterligare detaljinformation, som
t.ex. vissa förekommande skäl till att gynnandebeslutet inte kunnat verkställas.
Kommunstyrelsen bifaller Lotta Husbergs förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34

2010-09-27—2012-10-04

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för andra kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställt under kvartal 2 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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Exp:
Ekonomienheten
Personalenheten
OKFS
KF § 151

KS/2012:341

Särskilt arvode till ordförande och vice ordförande i ekonomikommittén
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-14 § 76 om inrättande av en ekonomikommitté.
I samband med inrättandet beslutade kommunstyrelsen bland annat att överlämna
frågan om eventuellt särskilt arvode för ordföranden och vice ordföranden i
kommittén till arvodesberedningen.
Arvodesberedningen föreslår i beslut 2012-06-05 § 5 att ordförande i
ekonomikommittén erhåller särskilt arvode om 10 % av prisbasbelopp/månad (4 400
kr) och att vice ordföranden erhåller 5 % av prisbasbelopp/månad (2 200 kr) och att
arvoden utgår så länge som uppdraget varar samt att arvodet utbetalas retroaktivt från
och med 2012-04-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-15 § 193 att återremittera ärendet för en
genomgång av möjligheten att besluta om retroaktiv utbetalning av arvodet.
Som underlag finns skrivelse av 2012-08-21 från kommunstyrelseförvaltningen.
_________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ordförande i ekonomikommittén erhåller särskilt arvode om 10 % av
prisbasbelopp/månad (för närvarande 4 400 kronor)och att vice ordföranden erhåller
5 % av prisbasbelopp/månad (för närvarande 2 200 kronor) och att arvode utgår så
länge som uppdraget varar samt att arvodet utbetalas retroaktivt från och med 201204-01.
Veronica Almroth deltar inte i beslutet.
_________
Lars-Åke Gustavsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sven Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Veronica Almroth föreslår kommunstyrelsen besluta att inte utbetala något särskilt
arvode.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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enligt arbetsutskottets förslag.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet.
_________
Anders Fröjdö (S), Lars-Åke Gustavsson (M), Sofia Hygrell (M) samt Anders Hygrell
(M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ordförande i ekonomikommittén erhåller särskilt arvode om 10 % av
prisbasbelopp/månad (för närvarande 4 400 kronor)och att vice ordföranden erhåller
5 % av prisbasbelopp/månad (för närvarande 2 200 kronor) och att arvode utgår så
länge som uppdraget varar samt att arvodet utbetalas retroaktivt från och med 201204-01.
Veronica Almroth deltar inte i beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
OKFS
KF § 152

KS/2010:1113

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente - kommunstyrelsens utskotts
befogenheter
Kommunfullmäktiges gällande arbetsordning beslutades 2010-12-16 § 152, som en
beskrivning av vilka befogenheter kommunstyrelsens utskott har – ett förslag till
tillägg i kommunstyrelsens reglemente har tagits fram. En ny § 43 i kommunstyrelsens
arbetsordning ger utskotten befogenheter som formellt inte varit klarlagda tidigare.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-28 § 107 att i arbetsordningen göra tillägg
lydande:
Utskottens övriga befogenheter
§ 43
Utskotten får inom sina ansvarsområden fatta beslut att initiera ärenden med
information till kommunstyrelsen, fördela uppdrag till den verksamhet man ansvarar
för och i övrigt fatta beslut i enskilda framställningar, där inte nya medel tas i anspråk
eller beslutet är av principiell eller av prejudicerande karaktär.
På grund av en olycklig felskrivning i rubriken med åtföljande följdfel skrevs tillägget
in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Paragrafen skulle tilläggas till
kommunstyrelsens reglemente. Kommunfullmäktige måste därför fatta nytt beslut i
frågan med samma innehåll men utföra ändringen i rätt dokument, samt upphäva
tidigare beslut.
Kerstin Gadde, med instämmande av Veronica Almroth, föreslår kommunfullmäktige
besluta att inte införa någon ändring i kommunstyrelsens reglemente samt att
upphäva sitt beslut 2012-06-28 § 107
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i kommunstyrelsens reglemente som § 43 införa följande text:
”Utskotten får inom sina ansvarsområden fatta beslut att initiera ärenden med
information till kommunstyrelsen, fördela uppdrag till den verksamhet man ansvarar
för och i övrigt fatta beslut i enskilda framställningar, där inte nya medel tas i anspråk
eller beslutet är av principiell eller av prejudicerande karaktär”, samt
att upphäva sitt beslut 2012-06-28 § 107.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kerstin Gadde, med instämmande av Veronica Almroth, föreslår kommunfullmäktige
besluta att inte införa någon ändring i kommunstyrelsens reglemente samt att
upphäva sitt beslut 2012-06-28 § 107
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att i kommunstyrelsens reglemente som § 43 införa följande text:
”Utskotten får inom sina ansvarsområden fatta beslut att initiera ärenden med
information till kommunstyrelsen, fördela uppdrag till den verksamhet man ansvarar
för och i övrigt fatta beslut i enskilda framställningar, där inte nya medel tas i anspråk
eller beslutet är av principiell eller av prejudicerande karaktär”, samt
att upphäva sitt beslut 2012-06-28 § 107.
Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp genom Veronica Almroth samt
socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig
mot beslutet.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
KF § 153

KS/2012:2102

Upprättande av vindbruksplan - tematiskt tillägg till ÖP 2009 samt medel härför
I översiktsplan 2009 för Orust kommun, antagen av kommunfullmäktige 2009-11-12,
redovisas två områden som lämpliga för utbyggnad av vindkraft: Månsemyr och
Hårleby. Det sistnämnda är även utpekat som riksintresse för vindkraft.
Utöver dessa två områden har kommunen gjort följande ställningstagande vad gäller
vindkraft:
”Kommunen bedömer, som en generell riktlinje, att minsta avstånd till befintlig eller
planerad bostadsbebyggelse vid etablering av vindkraftverk större än 0,5 MW bör vara
minst 500 meter. Vid mycket stora verk (större än 3 MW) och vid gruppstationer bör
avståndet vara minst 600 meter. Vid etablering av enstaka mindre verk bör behovet av
skyddsavstånd bedömas individuellt utifrån de topografiska förutsättningarna och
verkets egenskaper. Avstånd till allmän väg bör vara minst 1,5 gånger masthöjden,
dock minst 50 meter. På karta ”vindkraft” redovisas föreslagna lägen samt de
områden i kommunen där avståndet till befintlig bostadsbebyggelse är minst 500
meter. ”
Lämpligheten för vindkraft i områden med mer än 500 m från bebyggelse beskrivs
inte utifrån exempelvis påverkan på landskapsbild, natur- och kulturmiljö, buller,
turism och friluftslivs-värden. Inga avvägningar har heller gjorts inom dessa områden
gentemot riksintressen för natur, friluftsliv och kulturmiljö enligt 3 kap miljöbalken,
inte heller har avvägningar gjorts gentemot riksintresse kustzon enligt 4 kap.
miljöbalken.
Som underlag finns skrivelse 2012-07-19 från verksamheten för samhällsutveckling.
Planen ska utgöra en del av översiktsplanen och ska behandlas, processas och antas
av kommunfullmäktige enligt reglerna i PBL. Vindbruksplanens riktlinjer och
markanvändning ska ersätta de riktlinjer och den markanvändning som finns
redovisad i Översiktsplan 2009.
En konsult, med vilken kommunen har ramavtal, ges uppdraget att upprätta
vindbruksplanen i nära samarbete med kommunen. Enligt offert uppskattas
konsultkostnaden till 225 000 kronor. Kommunens arbetsinsats bedöms bli ca 100150 timmar.
Vindbruksplanen föreslås finansieras genom att en särskild planavgift läggs på
ordinarie bygglovsavgift.
Bo Andersson, med instämmande av Kerstin Gadde yrkar bifall till liggande förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upprätta en vindbruksplan för Orust kommun, och
att bevilja medel för projektet, 225 tkr, genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
anslag till förfogande, samt
att kommunens eget arbete ska finansieras av planavgift.
_________
Bengt Torstensson, Sven Olsson m.fl. yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Veronica Almroth och Ulf Sjölinder deltar inte i beslutet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att upprätta en vindbruksplan för Orust kommun, och
att bevilja medel för projektet, 225 tkr, genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
anslag till förfogande, samt
att kommunens eget arbete ska finansieras av planavgift.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Länsstyrelsen
Personalenheten
Valpärm
KF § 154

KS/2012:2431

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ersättare i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014.
I skrivelse daterad 2012-09-17 avsäger sig Bror Simonsson (S) uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42

Kommunfullmäktige

2010-09-27—2012-10-04

Exp:
Personalenheten
Valpärm
Revisionen
Troman
KF § 155

KS/2012:2515

Fyllnadsval av revisor för Orust kommun för tiden 2012-2014
Länsstyrelsen har utsett Bror Simonsson (S) till ersättare i kommunfullmäktige.
Hans uppdrag som revisor avslutades samtidigt.
Bror Simonsson (S) avsäger sig nu uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och
kan då återgå som revisor för Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade
Revisor:

__________

Bror Simonsson
Ödsmål 676
473 93 Henån

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman

KF § 156

KS/2012:1928

Fyllnadsval av ledamot i Beredningen för Ekonomi och intern planering
I skrivelse daterad 2012-06-27 avsäger sig Eija Elmgren (MP) uppdraget som ledamot
i Beredningen för Ekonomi och intern planering.
_________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny ledamot meddelas på
kommunfullmäktiges möte i september.
__________
Ny ledamot:
__________

Johan Söderpalm

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44

Kommunfullmäktige

2010-09-27—2012-10-04

Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 157

KS/2012:2399

Fyllnadsval av ledamot i Beredningen för Ekonomi och intern planering
I skrivelse daterad 2012-09-10 avsäger sig Lars-Åke Gustavsson (M) uppdraget som
ledamot i Beredningen för Ekonomi och intern planering.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ledamot:
_________

Mats Överfjord

Orust kommun
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 158

KS/2012:2399

Fyllnadsval av vice ordförande i Beredningen för Ekonomi och intern planering
I skrivelse daterad 2012-09-10 avsäger sig Lars-Åke Gustavsson (M) uppdraget som
vice ordförande i Beredningen för Ekonomi och intern planering.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny vice ordförande:
__________

Mats Överfjord

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 159

KS/2012:1975

Fyllnadsval av ledamot i Beredningen för Samhällsutveckling
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Rolf Asplund (M) uppdraget som ledamot
och vice ordförande i Beredningen för Samhällsutveckling.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny ledamot samt ny vice ordförande
meddelas vid kommunfullmäktiges möte i september.
__________
Ny ledamot:

________

Hans Pettersson
Höpallen 437
474 71 Gullhollmen

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 160

KS/2012:1975

Fyllnadsval av vice ordförande i Beredningen för Samhällsutveckling
I skrivelse daterad 2012-07-10 avsäger sig Rolf Asplund (M) uppdraget som ledamot
och vice ordförande i Beredningen för Samhällsutveckling.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. Ny ledamot samt ny vice ordförande
meddelas vid kommunfullmäktiges möte i september.
__________
Ny ledamot:

_________

Anne-Marie Petersson
Köperöd 105
474 92 Ellös

Orust kommun
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 161

KS/2012:2399

Fyllnadsval av ordförande i Valnämnden
I skrivelse daterad 2012-09-10 avsäger sig Lars-Åke Gustavsson (M) uppdraget som
ordförande i Valnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny ordförande:
__________

Ingrid Cassel

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 162

KS/2012:2399

Fyllnadsval av vice ordförande i Arvodesberedningen
I skrivelse daterad 2012-09-10 avsäger sig Lars-Åke Gustavsson (M) uppdraget som
vice ordförande i Arvodesberedningen.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Ny vice ordförande:
_________

Birgit Strömberg

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 163
Anmälan av inkomna skrivelser
Mayors for Peace - Questionnaire for the 8th General Conference, (Dnr 2010:933)
Motion – Samtalstonen i politiken (Dnr 2012:2444) – Anders Fröjdö (S)
Motion – Matlagning i det egna hemmet (Dnr 2012:2466) – Lotta Husberg (S)
Motion – Upprätta en handlingsplan för att underlätta för företag i kommunen (Dnr
2012:2472) – Anders Fröjdö (S)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

