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Allmänhetens frågestund
Holger Formgren ställer följande frågor:
”Faktabakgrund
Den nuvarande folkmängden på Orust är den lägsta på över tio år. Under tredje
kvartalet minskade befolkningen med ytterligare 23 personer (50 totalt i år) och
fortsätter det så, kan Sveriges tredje största ö gå under 15 000-strecket redan nästa år.
Något som inte hänt sedan i början av 1990-talet.
Tjörn har inte samma negativa utveckling, utan ligger stadigt runt 14 950 invånare
sedan 2006. Under första halvåret i år ökade kommunens befolkning med 29 till 14
988 och innan året är slut kan 15 000-vallen komma att sprängas.

1 Företagsamheten
En prognos för Orusts befolkningsutveckling för de närmaste sju åren togs fram 2006
och bygger på en framskrivning av historiska data i kombination med förväntningar
om framtiden, bland annat beroende på ökat bostadsbyggande. Enligt prognosen
förväntades befolkningen öka till 15 600 personer 2014.
Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att anta prognosen som planeringsunderlag
vilket varit ett tämligen slentrianmässigt beslut under många år.
Industrijobben i båtindustrin minskar vilket gör att sysselsättningen går tillbaka.
Underentreprenörer drabbas. Tjänstesektorn förmår inte kompensera detta bortfall
vilket till slut leder till att befolkningen minskar. Skolornas kvalitet är en viktig grund
för de barnfamiljer som söker sig till Orust. Här har Orust förlorat i anseende och
ingen vet när anseendet är tillbaka igen på normal nivå. Vad gör Orust kommun för
att främja företagsamheten och sysselsättningen i sin egen kommun? Finns det en
plan för återställande av den kommunala skolans anseende?
2 Näringslivsrådet
Anteckningar från rådsmötena läggs inte längre ut på Orust hemsida. Senast var
november 2010.
Enligt uppgift har möten förekommit även 2011 och 2012. Varför läggs inte
anteckningar ut om dessa möten? Borde inte dialogen med företagssektorn stimuleras
på alla tänkbara sätt?
3 Sjöfartsfrågor
Ångbåtsbryggor finns i bl a Edshultshall, Käringön och Hälleviksstrand. 2013 flyttar
färjan från Hälleviksstrand till Tuvesvik. Bryggor och förtöjningsplatser med
sjömagasin behövs i ökad utsträckning. Företag som är beroende av tilläggsplatser
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för sin verksamhet har idag ingen naturlig kontaktperson för en diskussion om
förutsättningarna för framtiden.
Vem vänder vi oss till,
•
•
•
•
•

näringslivssekreteraren?
samhällsutvecklingsutskottet?
dito beredningen?
tekniska kontoret?
avdelningen för sjöbodsärenden?

Är kommunen för eller emot att sjöfartsnäringen inkl fisket utvecklas?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar att samtliga frågor är viktiga och intressanta.
Vad gäller företagsamheten bedrivs samarbete inom Fyrbodal och med nystartade
Omställlningskontoret+ i Trollhättan. Orust kommun ligger väl till när det gäller
bostadsområden och industrimark. Sjöfartsnäringen är viktig och kommunen deltar i
flera projekt bland annat 8-fjordar-projektet.
Gunnar Persson frågar:
” I samband med sommarens händelser beträffande byggskadorna i Henåns nya skola
gjordes flera politiska uttalanden i media av kommunledningen. Uttalanden som fick
drabbade elever, föräldrar och personal men även oss andra Orustbor att fundera och
grubbla över vad som var sant och inte.
Den 25 juli uttalade kommunledningen bl a följande i Bohusläningen: - ”det är inga
konstigheter med Henåns skola utan fuktproblem och en kulvert som skall rättas till”
och menar att åtgärder vidtas på ett bra sätt i samarbete med konstruktionsansvariga
vid NCC och Windowmaster. Vidare säger kommunledningen i artikeln att - ”allt
kommer att vara klart till skolstart”.
I Orust Tjörn tidningen den 15 augusti, några dagar efter arbetsmiljöverket
inspektion, menar kommunledningen: - ”att hela ärendet tagit för stora proportioner
och anser att fuktproblematiken inte är så omfattande som den nybildade
Orustbopanelen gör gällande”.
Nu när fakta kommit fram till allmän kännedom om att de grundläggande problemen
i skolan var indikerade och kända av kommunledningen innan uttalandena i media
genom AK-konsult rapport i juni, vill jag ställa följande två frågor;
1)Har kommunledningen idag gjort några omvärderingar av sina uttalanden enligt
ovan om Henåns skola?
2) Vad vill kommunledningen idag säga till de barn, föräldrar och personal som
drabbades av ohälsa och andra bekymmer pga problemen?”
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Ordförande i utskottet för samhällsutveckling svarar att kommunen efterlever de krav
som Arbetsmiljöverket ställt men beklagar samtliga som har drabbats.
Börje Pettersson frågar:
”1 Vad görs åt just nu rådande vatten inläckage ovanifrån på Henåns nya skola?
2 Är det meningen att det ska fortsätta läcka in vatten i väntan på utredningen från
AK-konsult?
3 Ni har många gånger nu påstått att det inte läcker in mer vatten i skolan, ändå gör
det det. Vem bär ansvaret för detta?
4 Om svaret på fråga 3 är NCC, vad är då förklaringen från deras sida?”
Ordförande i utskottet för samhällsutveckling förklarar att läckaget kommer från
problem med en lanternin samt att NCC arbetar med ärendet.
__________
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Information om Henåns skola
Ordförande i utskottet för samhällsutveckling informerar att sista rapporten från AKkonsult kommer den 23 november. Rapporten inklusive åtgärdsprogram, kommer att
publiceras på kommunens hemsida.
Kontinuerlig mätning och analys av fogarna visar att alla värden går åt rätt håll.
Mattor, lim och spackel bildar emulsioner men enligt Arbetsmiljöverket överstiger de
inte gränsvärdena.
__________
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Rapport från Terra et Mare
Rapport från Terra et Mare om de olika projekt som gått igenom, är avslutade eller
pågår, och som berör Orust.
__________
Terra et Mare startade 2008. Nuvarande projektperiod löper 2008 – 2013. Under
perioden har sammanlagt 136 ansökningar. 74 projekt, 15 delprojekt i
entreprenörsutveckling och 39 delprojekt i Coola krafter (ungdomsprojekt) blivit
godkända.
Orust har drivit 10 egna, godkända projekt och 16 samverkansprojekt. Ett
framgångsrikt exempel är Tavlebord på Orust.
Ny programperiod för Terra et Mare löper mellan 2014 – 2020.
__________
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Uppvaktning av framgångsrika Jetskiåkare
VM i Jetski ägde rum under en vecka i Lake Havasu, Arizona, USA
Jonna Borgström vann guld den 2 oktober 2012.
Sofie Borgström utsågs till världens bästa juniortjej 2012.
__________
Kommunfullmäktiges presidium uppvaktade Jonna och Sofie Borgström med
presenter samt blombuketter.
__________
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Revisionen informerar
Revisionens ordförande, Anders Arnell, informerade att revisionen haft möte med
kommunfullmäktiges presidium.
Nytt möte kommer att äga rum den 27 november.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
OKFS
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
KF § 182

KS/2012:2545

Förslag till utdebitering för år 2013
Budgetberedningens arbete har försenats och ett slutligt förslag kommer inte att
presenteras förrän i slutet av november (efter genomförda MBL-förhandlingar).
Enligt Kommunallagen kap 8 § 6 skall Kommunstyrelsen senast vid oktober månads
utgång upprätta förslag till budget. Finns särskilda skäl, får detta förslag istället
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesats för nästa års kommunala utdebitering.
Vidare gäller (enligt KL kap 8 § 9) att, om budgeten på grund av särskilda skäl inte
kan fastställas av Fullmäktige före november månads utgång, skall fullmäktige ändå
fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas för december
månads utgång, varvid fullmäktige får fastställa en annan skattesats än den som
bestämts tidigare.
Förslag till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 21,96 / skattekrona.
Anders Hygrell yrkar bifall till liggande förslag.
Arbetsutskottet beslutar
enligt Anders Hygrells förslag.
____________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 21,96 / skattekrona.
__________
Lars-Åke Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 21,96 / skattekrona.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Samtliga utskott
KF § 183

KS/2012:1829

Inriktningsbudget 2013 med plan 2014 och 2015, budgetprinciper
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-06-08.
balansbudget för 2013.
_________
Ärendet föreligger för information på kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-13.
Bengt Johansson föreslår 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.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till inriktningsbudget till facklig förhandling.
_________
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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.
_________
Enligt Kommunstyrelsens ekonomireglemente skall;
Kommunens årsresultat (Resultat 3), exklusive extraordinära poster samt sådan
verksamhet som avses i p. 1.7 (sk affärsdrivande verksamhet), vara positivt och uppgå
till 2-4 % av Verksamhetens nettokostnader (Resultat 1). Kommunfullmäktige
bestämmer i Inriktningsbudgeten (fastställs årligen i juni) vilken resultatnivå som,
inom dessa gränser, gäller för nästkommande budget- och planperiod.
Då år 2013 förväntas bli ett extraordinärt år med en lägre konjunktur och hög
investeringsnivå föreslås undantag från det övergripande finansiella målet avseende
budget 2013.
Förslag till beslut:
att avseende budget 2013 godkänna ett undantag från det övergripande finansiella
målet; kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt
affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4% av Verksamhetens
nettokostnader.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
Bengt Johansson yrkar bifall till liggande förslag men föreslår följande ändring;
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1 %
av Verksamhetens nettokostnader.
Anders Hygrell tillstyrker Bengt Johanssons förslag.
Veronica Almroth och Kerstin Gadde yrkar avslag på liggande förslag.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
Bengt Johanssons förslag.
Veronica Almroth och Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1 %
av Verksamhetens nettokostnader.
_________
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp yrkar genom Kerstin Gadde och Bertil
Olsson följande;
Vi yrkar avslag på majoritetens förslag om inriktningsbudget och yrkar på en
inriktningsbudget innebärande god ekonomisk hushållning, det vill säga 2-4 %.
Veronica Almroth instämmer i Socialdemokraternas yrkande.
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1 %
av Verksamhetens nettokostnader.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Bertil Olsson och Kerstin Gadde
samt Folkpartiets kommunstyrelsegrupp genom Veronica Almroth reserverar sig mot
beslutet.
__________
Lars-Åke Gustavsson (M) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Veronica Almroth (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta om ett resultatkrav på 24%.
Bertil Olsson (S) förslår kommunfullmäktige besluta om en inriktningsbudget på 24% enligt god ekonomisk hushållning.
Tre förslag till beslut finns. Ordföranden ställer Veronica Almroths och Bertil
Olssons förslag mot varandra och finner Bertil Olssons förslag antaget.
Ordföranden ställer Bertil Olssons (S) förslag mot kommunstyrelsens och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Kommunstyrelsens förslag – Ja
Bertil Olssons förslag – Nej
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 16 nej-röster och 1 avstår. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att avseende budget 2013 med planperioden 2014-2015 godkänna ett undantag från
det övergripande finansiella målet; kommunens årsresultat skall, exklusive
extraordinära poster samt affärsdrivande verksamhet, vara positivt och uppgå till 1 %
av Verksamhetens nettokostnader.
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Kommunfullmäktiges socialdemokratiska grupp, genom Bertil Olsson, reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling

KF § 184

KS/2012:2484

Planbesked för Henån 1:273, 1:275 och 1:306
För området gäller byggnadsplan för del av Henåns samhälle, fastställd 1972-11-13.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-28 § 67 om upprättande av detaljplan för
Montessoriskolan på fastigheten Henån 1:272, väster om Bagarevägens förskola.
I samband med att planarbetet påbörjades 2009 framkom att det fanns ett obebyggt
markområde öster om Bagarevägens förskola som genom sitt centrala läge i Henån
skulle kunna vara lämpligt att bebygga med exempelvis bostadslägenheter och/eller
utbyggnad av Kaprifolgårdens äldreboende. Det finns ett behov av såväl centralt
belägna lägenheter i Henån som av planberedskap för kommunal service och omsorg.
Det obebyggda markområdet är i gällande detaljplan allmän plats, park eller
plantering. Inom fastigheten Henån 1:275 (Kaprifolgården) finns viss byggrätt för
utbyggnad av äldreboendet.
Det framkom också att Bagarevägens förskola hade permanent bygglov på mark som
i gällande detaljplan är avsedd för bostadsändamål. Därför väcktes frågan om att
vidga planen för Montessoriskolan till att omfatta även Bagarevägens förskola och det
obebyggda markområdet öster om denna. Marken ägs av Orust kommun. Det finns
också ett behov av att se över trafiken till och från förskolan för att minska
störningen för angränsande bostadsområde.
De geotekniska förhållandena på platsen behövde klargöras. Området ligger inom
område för skredrisk. Kommunfullmäktige beslutade därför 2011-10-20 § 137 om
medelanvisning på 500 tkr för en geoteknisk utredning samt planläggning. En
geoteknisk utredning genomfördes (Vectura 2012-02-28) och resultatet visar att
området är möjligt att bebygga. Utredningen rekommenderar grundläggning genom
pålning.
Under hösten 2011 framkom att Bagarevägens förskola drabbats av fuktproblematik
som efter utredning visade sig kräva så omfattande renovering att förskolan kommer
att rivas. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25 § 57 att ge
verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att skyndsamt projektera för en ny
förskola samt att ta fram lämplig plats för en sådan.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2012-09-10 nr. 643 att bevilja ett tidsbegränsat
bygglov för nybyggnad av förskola i tillfälliga modulbyggnader på det obebyggda
markområdet öster om den befintliga förskolan. Det tillfälliga bygglovet gäller t.o.m.
2014-09-20. Modulbyggnaderna är inhyrda på 18 månader. Inom den tiden behöver
lokalfrågan vara löst.
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För att möjliggöra uppförandet av en ny förskola på samma plats som den befintliga
förskolan krävs en ny detaljplan över området.
I en ny detaljplan föreslås det obebyggda området öster om förskolan ingå i syfte att
skapa en planberedskap för kommunal service och omsorg, till exempel en utbyggnad
av Kaprifolgårdens äldreboende, samt tillskapa byggrätt för bostäder. Arbetet bör
samordnas med planarbetet för Montessoriskolan för att skapa en god helhet. I
planen kommer trafiken till och från förskolan och skolan att ses över.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom
fastigheten Henån 1:273. Syftet är vidare att i detaljplan skapa byggrätter för
utbyggnad av omsorg och bostäder inom fastigheterna Henån 1:275 och del av
Henån 1:306.
Hans Stevander och Kerstin Gadde yrkar avslag till planförslaget med tanke på
framtida bostadsbebyggelse i Dalby.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för att i detaljplan
pröva förutsättningarna för skola (förskola), vård och bostäder inom fastigheten
Henån 1:273 samt del av fastigheterna 1:275 och 1:306, samt
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2013.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
Hans Stevander och Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
_________
Bo Andersson, Bengt Johansson och Kristina Svensson yrkar bifall till förslaget från
Utskottet för samhällsutveckling.
Kerstin Gadde yrkar avslag till förslaget från Utskottet för samhällsutveckling till
förmån för eget förslag tidigare framlagt i utskottet.
Lotta Husberg och Bertil Olsson instämmer i Kerstin Gaddes yrkande.
Två förslag till beslut finns.
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Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
från Utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för att i detaljplan
pröva förutsättningarna för skola (förskola), vård och bostäder inom fastigheten
Henån 1:273 samt del av fastigheterna 1:275 och 1:306, samt
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2013.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catharina Bråkenhielm (S) och Kerstin Gadde (S) yrkar avslag till
kommunfullmäktiges förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för att i detaljplan
pröva förutsättningarna för skola (förskola), vård och bostäder inom fastigheten
Henån 1:273 samt del av fastigheterna 1:275 och 1:306, samt
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2013.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig
mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KF § 185

KS/2012:2473

Taxa för dygns-/timparkeringar i Tuvesvik
För att täcka kostnader som är förenat med parkeringsplatser inom kommunen
beslutade kommunfullmäktige 2006-05-18 § 34 att inför en parkeringsavgift vid
färjeläget i Tuvesvik för långtidsparkering 40 kr/dygn och korttidsparkering 5
kr/timma.
Eftersom parkeringsanläggningar byggts ut samt driftkostnaderna ökat bör taxan ses
över.
En jämförelse med omkringliggande kommuner har gjorts. Uddevalla kommun har
flera olika taxor beroende på var parkeringsplatserna ligger, t.ex. Tallvägen 72
kr/dygn, Gallionen 136 kr/dygn, Kilbäcksgatan 300 kr/dygn. Timparkeringen i
Uddevalla varierar mellan 3 kr och 30 kr i timman. Kungälvs kommun har
besöksparkeringar i Marstrand som är jämförbara med parkeringsplatserna i Tuvesvik.
I Marstrand kostar det 120 kr/dygn att parkera och i övriga Kungälv varierar det
mellan 30 kr och 70 kr/dygn. Avgiften för timparkering i Kungälv varierar mellan 3
kr och 15 kr/timma.
Med utgångspunkt från ovanstående föreslås en höjning från 40 kr/dygn till 70
kr/dygn samt från 5 kr/tim till 8 kr/timma.
Bo Andersson förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2006-05-18 § 34, samt
att fastställa ny taxa till 70 kr/dygn respektive 8 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringar i Tuvesvik.
Hans Stevanders förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2006-05-18 § 34, samt
att fastställa ny taxa till 70 kr/dygn respektive 8 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringar med parkeringsautomater i Orust kommun.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
enligt Bo Andersson förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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_________
Bengt Johansson yrkar bifall till förslaget från Utskottet för samhällsutveckling.
Kerstin Gadde yrkar bifall till Hans Stevanders tidigare framlagda förslag i utskottet.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
från Utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2006-05-18 § 34, samt
att fastställa ny taxa till 70 kr/dygn respektive 8 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringar i Tuvesvik.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson (M) och Sven Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kerstin Gadde (S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag med tillägget att avgiften skall gälla parkeringsautomater i Orust kommun.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut från 2006-05-18 § 34, samt
att fastställa ny taxa till 70 kr/dygn respektive 8 kr/timma (inkl. moms) för
besöksparkeringar i Tuvesvik.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 186

KS/2012:2626

Medborgarförslag om busshållplatsers utformning och placering.
Viktor Simensen skriver i medborgarförslag:
”Vid busshållplatserna runt vår kommun, förutom busshållplatser som ligger vid väg
160, är det bedrövligt dåligt med plats för våra bussresenärer och skolskjutsar.
Busskyltarna är utslängda i periferin utan en tanke på att det skall finnas plats för avoch påstigande resenärer. I dagsläget behöver resenärerna därför gå ut i diken, som är
både vattenfyllda och leriga. Det saknas annat alternativ. Det är också viktigt att
påpeka att resenärerna både stora och små när det väntar på bussen även då får finna
sig i att stå i samma vattenfyllda diken eller att stå på vägen med risk för att bli
påkörda på grund av mörker, dimma mm. Tänk på att det ofta handlar om barn och
gamla, vilka har speciellt svårt att hantera dessa situationer.
Jag anhåller om att Orust kommun tar kontakt med Västtrafik för att det skapas säkra
av- och påstigningsplatser vid varje busshållplats. Busshållplatserna behöver också
utrustas med reflexer och påkörningsskydd för att skydda våra barn och övriga
bussresenärer. Dessa åtgärder är brådskande att genomföra före något allvarligt
inträffar.”
__________
Bengt Johansson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att sända
medborgarförslaget vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Bengt Johanssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2012:2639

Medborgarförslag om uppförande av moské i syfte att öka inflyttningen och
skatteunderlaget.
Anders Nielsen föreslår i medborgarförslag:
”Bakgrund
Orust kommun har under flertalet år dragits med budgetproblem, man har och har
haft stora investeringskostnader. Detta sammantaget med att Orust kommuns
invånarantal växer under sommarhalvåret samtidigt som antalet fastboende står
stadigt gör att jag anser att kommunen bör agera för att öka inflyttningen av
årentruntboende, främst till ’sommarorterna’, orter som tenderar att närmast likna
’spöksamhällen’ under vinterhalvåret. Jag tänker främst på Mollösund, Käringön,
Barrevik, Hälleviksstrand men även på mer lantliga platser såsom Myckleby, Vräland
och Tegneby.
Förslag
Undertecknad anser att kommunen bör agera för att öka inflyttningen av
åretruntboende, detta för att öka skatteintäkterna. Dessa åtgärder bör främst ske på
ovan nämnda orter, detta för att främja, ett inom kommunen, jämt fördelat invånartal.
Som en åtgärd att öka inflyttningen föreslår jag att Orust kommun främjar ett
uppförande av en moské. Ett sådant uppförande skulle öka incitamentet för att
bosätta sig inom kommunen för ett större antal personer. En moské skulle väcka liv i
’spöksamhällena’ vintertid och framförallt öka skatteintäkterna. Då vi lever i ett
ickekonfessionellt samhälle bör Orust kommuns delaktighet i detta främjande sträcka
sig till att etablera kontakt med ett muslimskt trossamfund samt att finna lämplig
mark för uppförandet av nämnda moské.
Jag önskar att Orust kommun utreder ovan nämnda förslag.”
__________
Förslagställaren har inkommit med ny skrivelse där förslaget dras tillbaka.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återkallelsen och lägger ärendet till
handlingarna.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling

KF § 188

KS/2012:239

Investering för planering av nytt avloppsreningsverk, västra Orust, projekt nr
1559
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 51 att ge i uppdrag till verksamheten för
samhällsutveckling att planera för byggnation av nytt reningsverk på västra Orust
Verksamheten för samhällsutveckling har genomfört en förstudie och utarbetat tre
förslag till placering av ett nytt avloppsreningsverk på Västra Orust. Förslagen har
redovisats till Länsstyrelsen i ett tidigt samråd. Av förstudien framgår att en placering
i Sandvik mellan Barrevik och Mollösund är det lämpligaste alternativet.
Det nya reningsverket kommer att ersätta de gamla reningsverken i Hälleviksstrand,
Barrevik och Mollösund.
Tillståndsansökan och projektering beräknas vara klart under 2014. Därefter, med
start 2015, kan byggnationen av reningsverket påbörjas.
För att kunna genomföra tillståndsprocessen och projektering av projekt, nr 1559,
behöver kommunstyrelsen godkänna om tilldelning av investeringsmedel med totalt
6 200 t.kr fördelat per år enligt nedan
År 2012

År 2013

1 000 tkr

1 000 tkr

År
2014
4 200 tkr

Hans Stevanders förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte fatta beslut om investeringen i dagsläget.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av nytt
avloppsreningsverk i Sandvik på västra Orust med sammanlagt 6 200 tkr.
Ordföranden förklarar Bo Anderssons förslag antaget.

Totalt
6 200 tkr

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Omröstning begärs. Följande röstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Bo Anderssons förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Hans Stevanders förslag röstar nej”
Vid omröstning avges 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Utskottet för samhällsutveckling bifaller således Bo Andersson förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet.
_________
Hans Stevander reserverar sig mot förslaget från Utskottet för samhällsutveckling till
förmån för eget förslag tidigare framlagt i utskottet.
Bo Andersson och Kristina Svensson yrkar bifall till Utskottets för
samhällsutvecklings förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
från Utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av nytt
avloppsreningsverk i Sandvik på västra Orust med sammanlagt 6 200 tkr.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Veronica Almroth att de avstår
från att delta i beslutet.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Hans Stevander reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Ingrid Cassel (M), Rolf Asplund (M) och Tomas Nyberg (FP) anmäler jäv och deltar
ej i handläggningen av ärendet.
Bengt Johansson (C), Bo Andersson (M) och Lars-Åke Gustavsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Gadde (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att avvakta med investeringen.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av nytt
avloppsreningsverk i Sandvik på västra Orust med sammanlagt 6 200 tkr.
Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp meddelar genom Veronica Almroth att de
avstår från att delta i beslutet.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28

Kommunfullmäktige

2012-11-15

Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KF § 189

KS/2012:2490

Investering för planering av utloppsledning från nytt avloppsreningsverk, västra
Orust
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 51 att ge i uppdrag till verksamheten för
samhällsutveckling att planera för byggnation av nytt reningsverk på västra Orust
Verksamheten för samhällsutveckling har genomfört en förstudie och utarbetat tre
förslag till placering av ett nytt avloppsreningsverk på västra Orust. Förslagen har
redovisats till Länsstyrelsen i ett tidigt samråd. Av förstudien framgår att en placering
i Sandvik mellan Barrevik och Mollösund är det lämpligaste alternativet.
Det nya reningsverket kommer att ersätta de gamla reningsverken i Hälleviksstrand,
Barrevik och Mollösund. Till det nya reningsverket ska en ny utloppsledning anslutas.
Tillståndsansökan och projektering beräknas vara klart under 2014. Därefter, med
start 2015, kan byggnationen av utloppsledningen påbörjas.
För att kunna genomföra tillståndsprocessen och projektering av projektet behöver
kommunstyrelsen godkänna om tilldelning av investeringsmedel med totalt 2 500 tkr
fördelat per år enligt nedan
År 2012
300 tkr

År 2013
500 tkr

År 2014
1 700 tkr

Totalt
2 500 tkr

Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av utloppsledning
till planerat avloppsreningsverk på västra Orust med sammanlagt 2 500 tkr.
Hans Stevanders förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte fatta beslut om investeringen i dagsläget.
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 Hans Stevanders förslag röstar nej”.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Vid omröstning avges 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Utskottet för samhällsutveckling bifaller således Els-Marie Ragnars förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till förslaget från Utskottet för samhällsutveckling.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget från Utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av utloppsledning
till planerat avloppsreningsverk på västra Orust med sammanlagt 2 500 tkr.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp genom Hans Stevander reserverar sig
mot beslutet.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Veronica Almroth att de avstår
från att delta i beslutet.
__________
Ingrid Cassel (M), Rolf Asplund (M) och Tomas Nyberg (FP) anmäler jäv och deltar
ej i handläggningen av ärendet.
Kerstin Gadde (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Bengt Johansson (C) och Bo Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen för tillståndsansökan och projektering av utloppsledning
till planerat avloppsreningsverk på västra Orust med sammanlagt 2 500 tkr.

Orust kommun
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Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp meddelar genom Veronica Almroth att de
avstår från att delta i beslutet.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp genom Kerstin Gadde reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 190

KS/2012:209

Interpellationer och frågor
Agneta Melin (S):
”På fullmäktigemötet 11 november 2010 antogs en livsmedelspolicy.
Det beslutades även om årlig uppföljning och en revidering av densamma.
Min fråga lyder; vad har hänt, har uppföljning och revidering inneburit någon
förändring?
En redovisning önskas.”
Ordföranden i utskottet för samhällsutveckling svarar:
”Det är svårt att öka andelen närproducerade livsmedel, då tillgången på lokalt
producerade och rätt förädlade livsmedel är liten. Andelen ekologiska inköp uppgick
2011 till 8.2%, vilket var något högre än målet för 2012. Ett byte till ekologisk mjölk
skulle ge betydande utfall på kommunens totala inköp av ekologiska livsmedel.
Regeringen har bestämt att 25 % av det totala livsmedelsinköpet skall vara ekologiskt.
Agneta Melin är inte helt nöjd med svaret och ordförande i utskottet för
samhällsutveckling lovar att återkomma med ytterligare information vid nästa
kommunfullmäktige möte.
Veronica Almroth (FP):
”Den 14 mars 2012 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en ekonomikommitté.
Det har nu gått åtta månader sedan beslutet togs. Kommittén har fått fyra tydliga
uppdrag av kommunstyrelsen:
•
•
•
•

Främja intern metodutveckling av ekonomiarbetet
Se över ekonomistyrningsdokumenten i kommunen
Lägga förslag på hur det fortsatta arbetet med ekonomistyrning ska ske – bland annat
med hänsyn till metoden balanserad styrning
Förbereda framtagande av nyckeltal
Samt att kommittén månadsvis ska rapportera till arbetsutskottet.
Sedan mars månad har kommittén endast rapporterat till arbetsutskottet vid två
tillfällen.
Därför vill jag fråga ordföranden i kommunstyrelsen:
Varför har inte arbetsutskottet fått några rapporter?

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Vad har kommittén gjort under dessa åtta månader?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”I samband med omorganisation händer det lätt att det blir följdverkningar. I detta
fall bland annat färre rapporter till KS AU.
Sofia Hygrell har nyss inträtt som ordförande och nu har arbetet i kommittén åter
kommit igång. Kommittén arbetar efter de i frågan uppräknade uppdragen.
Kommittén har haft sammanträden fram till sommaren 2012 och fortsatt nu efter
Sofia Hygrells tillträde som ordförande.
Vice ordföranden Anders Fröjdö har kontinuerligt arbetat med att bl a ta fram olika
ekonomiska incitament.”
Catarina Mellberg (S):
”Bakgrunden är att vi gemensamt tagit beslut om att införa en styr- princip, som
stödjer den nya organisationen på Orust. Balanserat styrkort i Kommunfullmäktige
den 2010-12-16 § 150
”Målet enligt Kommunfullmäktige var att skapa hållbara och dynamiska spelregler
som skulle visa på tydliga ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning, samt syfta till
god ekonomisk hushållning”.
Har metoden med balanserade styrkort införts i någon av kommunens verksamheter?
Om det inte införts vad beror detta på?
Utifrån den ekonomiska situation som Orust kommun befinner sig i, är det då inte
hög tid att vidta åtgärder för ett införande av balanserade styrkort i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut?”
Ordförande i ekonomikommittén svarar att balanserad styrning, nyckeltal och
ekonomiska styrdokument är frågor kommittén har beslutat att prioritera.
Bengt Torstensson (S):
Vad har hänt med min motion om att skapa fler lekplatser i Orust kommun?
Ordförande i utskottet för lärande återkommer med svar på kommunfullmäktiges
möte 2012-12-13.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33

2012-11-15

KF § 191
Anmälan av inkomna skrivelser
Länsstyrelsen – Ny ersättare i kommunfullmäktige, Otto Jungermann (S)
Dnr 2012:2562
Motion från Veronica Almroth (FP) – Framtagande av näringslivsstrategi
Dnr 2012:2698
Motion från Hans Pernervik (FPO) – Översyn av prissättningen på sjöbodar/bryggor
Dnr 2012:2701
__________
Kommunfullmäktige lägger anmälan till handlingarna.
__________

