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Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-12-27

Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 204

KS/2012:2856

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Hans Stevander, Tönsäng till ny ledamot.
__________
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
Kommunstyrelsen
KF § 205

KS/2012:2857

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2013-2014
Hans Stevander (S) avsäger sig, i skrivelse daterad 2012-11-28, uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Bengt Torstensson, Svanesund till ersättare.
__________
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Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
Kommunstyrelsen
KF § 206

KS/2012:2856

Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Hans Stevander, Tönsäng till 2:e vice ordförande.
__________
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Exp:
Lantmäteriet
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 207

KS/2012:2856

Fyllnadsval av av god man vid lantmäteriförrättningar för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Ulla Buhr, Stillingsön till god man vid lantmäteriförrättningar.
__________
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Exp:
Fyrbodal
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 208

KS/2012:2856

Fyllnadsval av ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Hans Stevander, Tönsäng till ersättare.
__________
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Exp:
Västtrafik
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 209

KS/2012:2856

Fyllnadsval av representant vid delregionala kollektivtrafikrådet för perioden
2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Hans Stevander, Tönsäng till representant.
__________
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Exp:
SOLTAK
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 210

KS/2012:2856

Fyllnadsval av ersättare i SOLTAK för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Hans Stevander, Tönsäng till ersättare.
__________
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Exp:
Södra Bohuslän Turism AB
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 211

KS/2012:2856

Fyllnadsval av ersättare i Södra Bohuslän Turism AB för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Hans Stevander, Tönsäng till ersättare.
__________
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Exp:
Västtrafik
Nyvald
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 212

KS/2012:2856

Fyllnadsval av ersättare i Västtrafik AB:s bolagsstämma för perioden 2013-2014
Bengt Torstensson (S) ber i skrivelse daterad 2012-11-28 att få lämna sina politiska
uppdrag, förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen samt
att välja Hans Stevander, Tönsäng till ersättare.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2012-12-27

Exp:
Revisionen
Kommunchef
Förvaltningsområdena
OKFS
KF § 213

KS/2012:2867

Reglemente för revisorerna i Orust kommun
Förslaget till revisionens reglemente utgår från SKL:s förslag till kort
’normalreglemente’.
__________
Hans Pernerviks förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta revisorernas förslag på nytt reglemente.
Sven Olsson yrkar bifall till Hans Pernerviks förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Pernerviks förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Bengt Torstensson tillåts lämna följande protokollsanteckning: ”Ordföranden bör
väljas från oppositionen och vice ordföranden från majoriteten, samt att tre revisorer
bör väljas från oppositionen samt två från majoriteten”.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunchef
Skatteverket
KF § 214

KS/2012:1829

Antagande av budget för 2013 med plan för 2014 och 2015 och utdebitering för
2013
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-11-21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014, 2015, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2% till 3,3%, samt
att under 2013 ta fram riktlinjer för eventuellt nyttjande av resultatutjämningsreserv
för att få budgeten för 2013 med plan för 2014 och 2015 i balans.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Bengt Torstensson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Sven Olsson och Bo Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Socialdemokraternas yrkande om avslag på arbetsutskottets
förslag röstar nej.”
Vid omröstningen avges åtta ja-röster och tre nej-röster. Två ledamöter avstår från att
delta i beslutet. Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultat-, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med plan
2014, 2015, och
att internräntan 2013 sänks från 4,2% till 3,3%, samt
att under 2013 ta fram riktlinjer för eventuellt nyttjande av resultatutjämningsreserv
för att få budgeten för 2013 med plan för 2014 och 2015 i balans.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Claes Nordevik att de inte deltar
i beslutet.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av att
tredje att-satsen utgår och med tillägg av följande:
att med ändring av beslutet 2012-11-15 § 182 höja skattesatsen med 50 öre från 1
januari 2013 till 22,46 / skattekrona och
att balanskravet i budgeten ska vara 0% som resultat för 2013 och
att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma
en månadsvis redovisning från samtliga verksamheter vad avser
-

genomförda besparingsåtgärder
nya besparingsförslag
månadsvis uppföljning gentemot budget 2013, samt
att för 2013 medge bruttoupplåning upp till 100 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta budget med resultatbudget, finansbudget och balansbudget inför år 2013 med
plan 2014 och 2015 och
att med ändring av beslutet 2012-11-15 § 182 höja skattesatsen med 50 öre från 1
januari 2013 till 22,46 /skattekrona och
att balanskravet i budgeten ska vara 0% som resultat för 2013 och
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att för 2013 medge bruttoupplåning upp till 100 miljoner kronor och
att internräntan 2013 sänks från 4.2% till 3.2% samt
att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma
en månadsvis redovisning från samtliga verksamheter vad avser
-

genomförda besparingsåtgärder
nya besparingsförslag
månadsvis uppföljning gentemot budget 2013
Paragrafen justeras omedelbart.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp; Claes Nordevik, Ulf Sjölinder och Thomas
Nyberg deltar inte i beslutet.
__________
Lars-Åke Gustavsson (M) och Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med tillägg och förtydligande som inkluderar majoritetens
förslag daterat 2012-12-13.
Bengt Torstensson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget med
resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget inför år 2013 med plan 2014
och 2015 i enlighet med förslag daterat 2012-11-02 och att internräntan sänks från
4.2% till 3.3% och att uppdra till kommunstyrelsen att under 2013 ta fram riktlinjer
för upprättande och nyttjande av resultatutjämningsreserven och att det är
kommunfullmäktiges ambition att få ett bättre ekonomiskt resultat än det
budgeterade samt att fortsättningsvis hålla en ”god ekonomisk hushållning” på + 24%.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag med Lars-Åke Gustavssons tillägg
antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
Kommunstyrelsens förslag – Ja
Bengt Torstenssons förslag – Nej
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 11 nej-röster samt 5 avstår. Av
omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med Lars-Åke Gustavssons
tillägg.
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Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp meddelar, genom Claes Nordevik, att man inte
deltar i beslutet.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp, genom Bengt Torstensson,
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KF § 215

KS/2012:1551

Ändring av avgiftskonstruktion samt indexhöjning av arrendeavgifter för
upplåtelse av mark till sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och bryggor
(vattenområde)(lägenhetsarrende)
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 89 att nuvarande beslut från 1996-09-26
§ 137 gällande arrendeavgifter upphör att gälla fr.o.m. 2012-05-31, samt att anta
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift om
450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad år
2011.
På grund av en felskrivning i bilagan, daterad 2012-04-24, till beslutet måste
kommunfullmäktige fatta nytt beslut om antagande samt upphäva tidigare beslut.
Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2012-05-31 § 89, andra att-satsen rörande antagande av
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift om
450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad 2011,
samt
att anta förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterad 2012-10-23, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift om
450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad 2011.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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att upphäva beslut från 2012-05-31 § 89, andra att-satsen rörande antagande av
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift om
450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad 2011,
samt
att anta förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterad 2012-10-23, av
arrendeavgifter för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) inklusive en årlig administrativ avgift om
450 kr. Första årets avgifter är baserade på konsumentprisindex för juli månad 2011.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet för
utredning av oklarheter i underlaget.
Kommunfullmäktige bifaller Bo Anderssons förslag.
__________
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Exp:
Nuvarande Beredningar
OKFS
Kommunchef
Arvodesberedningen
KF § 216

KS/2012:1689

Inrättande av framtidsgrupp i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31§ 95 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
bereda frågan om visionsgrupp, som en enda beredning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige diskuterade 2012-05-31 revisionens kritik mot hur
kommunfullmäktiges tre beredningar fungerar och utifrån detta diskuterades om
möjligheten att ersätta beredningarna med en visionsgrupp.
I nuvarande upplägg för beredningarna mot kommunfullmäktige kan en otydlighet
skönjas, att man blandar ihop dessa med beredningarna inför utskotten.
Kommunfullmäktiges beredningar skall verka för att ta fram förslag för framtiden
t.ex. utifrån översiktsplanen och för att undvika missförstånd om ordet ”beredning”,
kan man ändra namnet till Visionsgrupp.
I revisionens kritik framgick också att beredningarna i vissa fall inte fungerar som var
tänkt utifrån förslaget. En del beredningar har haft svårt att finna sitt sätt att arbeta
på. Ett förslag för att få igång verksamheten är att man ersätter de tre beredningarna
med en visionsgrupp och denna grupp kan arbeta med framtidsfrågor rörande
lärande, omsorg, ekonomi och samhällsplanering.
Idag ingår 27 stycken politiker i de tre beredningarna. Man kan t.ex. minska antalet
deltagande politiker till 18 stycken. Utifrån den eventuella visionsgruppen kan mindre
arbetsgrupper bildas för att arbeta med specifika framtidsfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
visionsgrupp med 18 deltagare, samt
att visionsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
__________
Bengt Torstensson yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi skall
invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.
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Veronica Almroth yrkar avslag på liggande förslag med motiveringen att vi ska behålla
tre beredningar.
Kristina Svensson förslår i ett tilläggsyrkande till liggande förslag att komplettera; att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Ordföranden frågar på samtliga förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
liggande förslag med tillägget att visionsgrupp ska ersättas med benämningen
framtidsgrupp.
Efter omröstning då Bengt Torstenssons förslag ställs mot det liggande förslaget
fastställes att arbetsutskottet beslutat enligt liggande förslag med tillägget att
visionsgrupp ska ersättas med benämningen framtidsgrupp.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp med 18 deltagare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp genom Bengt Torstensson reserverar sig
mot beslutet men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp genom Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet
men tillstyrker ersättningen av benämning till framtidsgrupp
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
Lars-Åke Gustavsson förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
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att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01.
Bengt Johansson föreslår i ett tilläggsyrkande till Lars-Åke Gustavssons förslag att
följande två att-satser skall läggas till;
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Bengt Torstensson yrkar avslag på Lars-Åke Gustavssons förslag med motiveringen
att vi skall invänta Kommunforskning i Väst utvärdering.
Claes Nordevik tillstyrker Bengt Torstenssons avslagsyrkande.
Tre förslag till beslut finns.
Ordföranden ställer Lars-Åke Gustavssons förslag mot Bengt Torstenssons förslag
och finner Lars-Åke Gustavssons förslag antaget.
Ordföranden frågar om Bengt Johanssons tilläggsyrkande skall läggas till Lars-Åke
Gustavssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars-Åke
Gustavssons förslag med Bengt Johanssons tilläggsyrkande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01, och
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare, samt
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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Bengt Torstensson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Claes Nordevik tillstyrker Socialdemokraternas yrkande om avslag.
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
”Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja”.
”Den som röstar för Socialdemokraternas yrkande om avslag på arbetsutskottets
förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges åtta ja-röster och fem nej-röster. Av omröstningsprotokollet
framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta de tre nuvarande beredningarna för kommunfullmäktige med en
framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare, och
att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-01, och
att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras vid
kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare, samt
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över de fastställda arvodena för de
förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp och Claes Nordevik reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Lars-Åke Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av attsatsen: att de nuvarande beredningarnas uppdrag avslutas 2012-12-31.
Bengt Torstensson (S), Veronica Almroth (FP), Bertil Olsson (S) m fl föreslår
kommunfullmäktige besluta att bibehålla de tre existerande fullmäktigeberedningarna
med eventuell ändring först efter att en översyn, genom Kommunforskning i Väst,
genomförts och slutsatser därav kunnat dras.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
Kommunstyrelsens förslag – Ja
Bengt Torstenssons förslag – Nej
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 18 nej-röster. Av omröstningsprotokollet
framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Därefter bifaller
kommunfullmäktige Lars-Åke Gustavssons tilläggsförslag.
Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, genom Bengt Torstensson,
reserverar sig mot beslutet.
Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Fritidskonsulent
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
OKFS
Ekonomienheten
KF § 217

KS/2011:1119

Revidering av kommunstyrelsens regler om föreningsstöd
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till regelverk avseende
investeringsbidrag för föreningar i kommunen.
Reglerna om föreningsstöd fastställdes av kommunfullmäktige 2000-12-14 och
reviderades senast 2010-05-17. Regelverket kompletteras nu med ett förslag med
regler avseende investeringsbidrag enligt ett uppdrag, som kommunstyrelsen fick av
kommunfullmäktige 2011-06-30, § 104.
Bidraget avser att ge ekonomiskt stöd till föreningar för inköp av kapitalvaror och
andra inventarier. Bidrag kan även ges till visst periodiskt underhåll, om/tillbyggnader
av anläggning/barn- och ungdomslokal som är tillgängliga för allmänheten och som
bedöms angeläget för kommunens medborgare.
• Bidrag för investeringar kan sökas av bidragsberättigad förening eller organisation.
• Investeringen ska inte ha genomförts eller påbörjats. Om investeringen måste göras
före ansökningstidens utgång, kontaktas handläggarna på Verksamheten för
Samhällsutveckling för beredning.
Investeringsbidrag kan inte sökas om tidigare bidrag inte slutredovisats.
För ansökan över ett (1) basbelopp måste giltigt arrendeavtal finnas med en löptid om
minst 10 år.
Vid fördelning av bidrag för investeringar prioriteras följande:
• Anläggning/lokal för barn- och ungdomsverksamhet
• Förbättrande handikapptillgänglighet
• Miljöförbättringar och energieffektiviseringar
• Om/tillbyggnad för ökat nyttjande för allmänheten
• Planerat periodiskt underhåll
• Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
• Jämställdhetsskapande åtgärder
Bidrag kan utgå efter prövning i varje enskilt fall. Maximalt kan bidrag utgå med 1
miljon kronor.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Ansökan om bidrag till om/tillbyggnad skall innehålla
a) Motiv för föreslagen åtgärd
b) Ritning eller beskrivning av projektet
c) Kostnadsberäkning för projektet
d) Plan för finansiering
e) Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal (på minst 10 år)
f) Kopia på ansökan om bidrag från andra bidragsgivare t ex Riksidrottsförbundet
och andra bidragsgivande myndigheter.
Vid ansökan om kapitalvaror skall kostnadsberäkning redovisas.
Anläggning eller lokal för vilken bidrag för investering erhållits, får inte försäljas,
överlåtas eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan kommunens
medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra
skyldighet för förening att återbetala erhållet bidrag för investeringar. Fråga om
återbetalningsskyldighet prövas av kommunen
Förening rekommenderas även att söka bidrag från Allmänna arvsfonden,
Riksidrottsförbundet, Boverket och andra bidragsgivande myndigheter.
__________
Kerstin Gadde, Anders Hygrell och Veronica Almroth yrkar återremiss.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att tydliggöra vad som
avses med följande mening: ”Om investeringen måste göras före ansökningstidens
utgång, kontaktas handläggarna på Verksamheten för Samhällsutveckling för
beredning.”
__________
Enligt skrivelse daterad 2012-11-01 från kommunstyrelseförvaltningen så utgår den
avsedda meningen och ersätts med följande; Vid större investeringsbidrag skall ett
beslut finnas från kommunfullmäktige.
Bengt Johansson tillstyrker förslaget till regelverk från kommunstyrelseförvaltningen.
Bengt Torstensson yrkar att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts
med; Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering av kommunstyrelsens
regler om föreningsstöd, och
att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts med; Förbättrad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Bengt Johansson yrkar i ett tillägg arbetsutskottets förslag att följande mening skall tas
bort; ”Maximalt kan bidrag utgå med 1 miljon kronor.”
Lars-Åke Gustavsson yrkar i ett tillägg till arbetsutskottets förslag att meningen; ”Vid
större investeringsbidrag skall ett beslut finnas från kommunfullmäktige”, skall
kompletteras med ett förtydligande innebärande att större investeringsbidrag är lika
med 6 prisbasbelopp, (264 tkr år 2012).
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Bengt Johanssons och
Lars-Åke Gustavssons tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering av kommunstyrelsens
regler om föreningsstöd, och
att punkten; Förbättrande handikapptillgänglighet, ersätts med; Förbättrad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och
att meningen; ”Maximalt kan bidrag utgå med 1 miljon kronor.” tas bort, samt
att meningen; ”Vid större investeringsbidrag skall ett beslut finnas från
kommunfullmäktige”, skall kompletteras med ett förtydligande innebärande att större
investeringsbidrag är lika med 6 prisbasbelopp.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28

2012-12-27

Bengt Johansson (C) och Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med tillägg till regelverket om att ansökningar om de större investeringsbidragen varje
år ska ha inkommit senast 1 september samt tillägg av att-satsen att en utvärdering av
det nya regelsystemet ska ske till kommunfullmäktiges februarisammanträde 2014.
Kommunfullmäktige bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Fritidskonsulent
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Ekonomienheten
Gilleby IF
KF § 218

KS/2012:1629

Bidrag 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30

2012-12-27

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 kommunstyrelsens
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 att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljon kronor, till
anläggande av konstgräsplan, efter skriftlig ansökan.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Lars-Åke Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen skall återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
__________
Lars Åke Gustavssons förslag kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Bengt Johansson samt Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp tillstyrker Lars-Åke
Gustavssons förslag.
Arbetsutskottet beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets arbetsutskottsgrupp meddelar genom Claes Nordevik att de inte deltar i
beslutet.
Ett enigt arbetsutskott lämnar följande protokollsanteckning; ”Arbetsutskottet
beklagar den felskrivning som skett i tidigare behandling av ärendet gällande att Stala
IF ska ha fått kommunala bidrag för anläggande av konstgräsplan”.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kronor, till anläggande av konstgräsplan,
efter skriftlig ansökan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande,
under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och årligen inlämnar
årsberättelse och bokslut till Orust kommun.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Folkpartiets kommunstyrelsegrupp meddelar genom Claes Nordevik att de inte deltar
i beslutet.
__________
Bengt Johansson (C), Bo Andersson (M) och Lars-Åke Gustavsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med ändring av tredje stycket i kommunstyrelsens att-sats
att lyda ”att finansieras genom långfristig upplångin”.
Roger Hansson (S), Veronica Almroth (FP) och Catharina Bråkenhielm (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget om bidrag till Gilleby IF.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs:
Kommunstyrelsens förslag – Ja
Roger Hanssons förslag – Nej
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 16 nej-röster samt 1 avstår. Av
omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller därefter Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gilleby IF ett bidrag om 1 miljon kr till anläggande av konstgräsplan efter
skriftlig ansökan under förutsättning att Gilleby IF bedriver ungdomsverksamhet och
årligen inlämnar årsberättelse och bokslut till Orust kommun - med finansiering
genom långfristig upplåning.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, genom Bengt Torstensson,
reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig bilaga.
Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunfullmäktiges presidium
KF § 219

KS/2013:12

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2013-2014
Enligt kommunallagen skall uppgift om tid och plats för ett sammanträde införas,
senast en vecka före sammanträdesdagen, i den eller de ortstidningar som fullmäktige
beslutar (KL kap 5 § 10).
Annonsering görs idag i Bohusläningen samt ST-tidningen, via Orustkommunikén
samt på kommunens hemsida. Ett samarbetsavtal tidningarna emellan har påverkat
annonskostnaden positivt. Samarbetet skall nu upphöra från och med 2013.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2013 endast annonsera i ST-tidningen samt i Orustkommunikén och
på kommunens hemsida samt
att uppdra till presidiet att till kommunfullmäktige återkomma med en skriftlig
redovisning av kostnader för sammanträdesannonsering.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 220

KS/2012:2630

Anmälan av indexjustering av renhållningstaxan 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-22 § 6 att anta en ny renhållningstaxa.
Beslutet innebär en justering av renhållningstaxan med hänsyn till ändringar i
renhållningsindex R 77:1, när detta ändras med sex enheten enheter per oktober
månad i förhållande till det indextal, som vid det senaste tillfället då prisändringar
företogs, varvid framräknat pris avrundas till närmaste hela krontal.
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2011 var
Renhållningsindex R 77:1 oktober 2012 är

595,5
603,2

Föreslagen höjning av renhållningstaxan, med 1,3 %, förväntas öka intäkterna med ca
220 tkr under 2013.
Bengt Johanssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,3 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bengt Johanssons förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,3 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 221

KS/2012:2631

Anmälan av indexjustering av slamsugningstaxan 2013
Kommunfullmäktige beslutade 1981-12-10 § 154 att anta taxor för slamsugning i
kommunen.
Beslutet innebär en justering av slamsugningstaxan med hänsyn till ändringar i
renhållningsindex R 77:2, när detta ändras med sex enheter per oktober månad i
förhållande till det indextal, som gällde vid det senaste tillfället då prisändringar
företogs, varvid framräknat pris avrundas till närmaste hela krontal.
Renhållningsindex R 77:2 oktober 2011 var
Renhållningsindex R 77:2 oktober 2012 är

584,6
592,6

Föreslagen höjning av slamsugningstaxan, med 1,4 %, förväntas öka intäkterna med
ca 50 tkr under år 2013.
Bengt Johanssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,4 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bengt Johanssons förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna indexhöjningen med 1,4 % från och med 2013-01-01, samt
att meddela kommunfullmäktige beslutet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 222
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om myndighetsnämnd inom omsorg och lärande – Ulf Sjölinder (FP)
Verksamhetsberättelse för 2012 från Beredningen för Lärande och Omsorg
__________

