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KF § 26
Interpellationer och frågor
Claes Nordevik (FP) ställer fråga om infrastruktur, fast förbindelse vid Svanesund.
Kommunstyrelsens ordförande återkommer med svar vid kommunfullmäktiges möte
i april 2013.
Veronica Almroth (FP) frågar:
”Vad händer med budgetarbetet för 2014?
Fjolårets budgetprocess var under all kritik. Då lovade majoriteten att arbetet detta år
skulle bli mycket bättre. Vi har tagit beslut om att vi ska anta 2014-års budget redan i
juni månad i år. Nu är vi snart inne i april månad och inte en enda gång har budgeten
varit uppe på arbetsutskottets möten. Trots att vi till och med haft några extra möten.
Vi i Folkpartiet ser mycket allvarligt på detta.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
Varför har budgeten inte funnits med på dagordningen de senaste månaderna?
Hur tänker du som kommunalråd säkerställa en öppen och transparent
budgetprocess?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar att redovisning erhålls varje månad från
Ekonomikommittén samt att ekonomichefen presenterat årshjulet, som skall ligga till
grund för budgetarbetet. På ett extra möte i arbetsutskottet kommer diskussioner
inför budget/investeringsbudget att föras. Dessutom har SKL fått i uppdrag att göra
en genomlysning av kommunens ekonomi.
Veronica Almroth (FP) frågar:
”Vad händer med Orustpanelen?
Det finns ett stort behov av att öppna upp kommunens och stärka dialogen med
kommuninvånarna. När den nya organisationen sjösattes så fanns det en tydlig vilja
att starta en Orustpanel. Ett bevis på att behovet av detta är akut, kunde vi se i
dagens Bohusläning, när ytterligare ett parti bildats, med namnet Orust
medborgarpanel. Då ja gpå senaste träffpunktsmötet fick ta emot kritik för att
ingenting har hänt i frågan, så måste jag ställa frågan vidare till kommunstyrelsens
ordförande.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: Var ligger denna fråga idag? När
räknar du med att en Orustpanel i kommunens regi kommer att verkställas?”
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Kommunstyrelsens ordförande svarar:
Veronica Almroth ställer en fråga om hur det blir med Orustpanelen framöver. Det
forum för medborgardialog, som startades i början av mandatperioden.
Det är sant att vi i början av mandatperioden gjorde ett försök med att få igång en
medborgarpanel. Tyvärr kom vi inte helt fram med frågan då det var mycket annat
att ta tag i – inte minst med att hamna rätt i den nyinrättade organisationen med krav
på nya roller för många - och många förtroendevalda var nya och det fanns
svårigheter för några att avsätta den tid som behövdes för att vara aktiv och svara på
alla frågor. Då en bra svarsfrekvens måste kunna garanteras så blev det för vanskligt
att gå vidare med försöket.
Intentionen var ju den bästa och nu kanske det är tid att göra ett nytt försök. En
sådan panel måste dock förankras bland de förtroendevalda så att alla berörda är
beredda att vara med. Vi bör också förbereda oss så grundligt som möjligt innan vi
startar.
Jag ska ta upp frågan på ett kommande arbetsutskott – för att sedan kunna stämma
av med de aktiva hur de ställer sig till att vara med på en ”ny” medborgarpanel.”
__________
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Exp:
KS arbetsutskott
KF § 27

KS/2013:360

Information om Henåns skola
Kommunchefen informerar att diskussioner förts med NCC under förra veckan.
NCC kommer att åtgärda sex rum i enlighet med AK Konsults rapport. Nya luftoch luktprover skall göras efter att golven åtgärdats.
Kontinuerlig information kommer att lämnas på möten med arbetsutskottet och
kommunstyrelsen. Dessutom kommer information att läggas ut på kommunens
hemsida varje fredag.
__________
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KS/2013:359

Revisionen informerar
Ordförande i revisionen redogjorde för den intensiva period man befinner sig i nu
med stundande sammanträde i kommunstyrelsens utskott, interna möten samt
sammanställning och överlämnande av revisionsrapport den 16 april.
Revisionsrapporten skall presenteras i kommunfullmäktige 25 april.
__________
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Exp:
Samhällsutveckling
OKFS
KF § 29

KS/2013:182

Bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter i Orust kommun
Kommunfullmäktige beslutade 1989-03-30 § 31 att anta bestämmelser för tomt- och
småhusköer, dels bestämmelser för bostadsrättsköer daterade 1989-01-09 samt att
bestämmelserna gäller fr.o.m. 1989-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 1990-11-15 § 165 att fastställa handpenningen vid
försäljning av bostadsbyggnadstomt till 10 000 kronor.
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2013-01-23 § 22 kommunfullmäktige bl.a.
besluta att avsluta tomt- och småhusregler samt bostadsrättsköer fr.o.m. 2013-03-01.
Med utgångspunkt från det förslaget behöver gällande bestämmelser upphävas och nya
antas samt storleken av summan för handpenning bestämmas.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen, under förutsättning av
att kommunfullmäktige beslutar att avsluta tomt- och småhusköer samt
bostadsrättsköer i Orust kommun,
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sina beslut 1989-03-30 § 31 samt 1990-11-15 § 165, och
att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter, daterade 201301-25, samt
att fastställa handpenning vid försäljning av kommunala småhus- och industritomter
till 10 % av köpesumman.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag med följande ändring; att
kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6 i
bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter, daterade 2013-01-25 .
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sina beslut 1989-03-30 § 31 samt 1990-11-15 § 165, och
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att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter, daterade 201301-25, med följande ändring i bestämmelserna; att kommunstyrelsen beslutar istället
för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6, samt
att fastställa handpenning vid försäljning av kommunala småhus- och industritomter
till 10 % av köpesumman.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sina beslut 1989-03-30 § 31 samt 1990-11-15 § 165, och
att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter, daterade 201301-25, med följande ändring i bestämmelserna; att kommunstyrelsen beslutar
istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6, samt
att fastställa handpenning vid försäljning av kommunala småhus- och industritomter
till 10 % av köpesumman.
__________
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Exp:
Samhällsutveckling
KF § 30

KS/2010:607

Förlängning av markanvisnings- och köpeavtal, Henån 1:67
Orust kommun inledde under våren 2010 ett samarbete med Ramböll AB om
exploatering av fastigheten Henån 1:67.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-26 § 66 att godkänna upprättat köp- och
marknadsanvisningsavtal (daterat 2011-03-17) med Ramböll AB om att sälja
fastigheten Henån 1:67 för 1 850 000 kronor, i syfte att bygga ett seniorboende.
Ramböll AB bekostade framtagning av detaljplan över området och överlät våren
2012 markanvisningsavtalet till Peab Sverige AB. Peab Sverige AB kontaktade Orust
kommun sommaren 2012 med idéer om att bygga hyresrätter på tomten vilket
mottogs positivt.
Peab Sverige AB inkom januari 2013 med en förfrågan om att få förlänga avtalet som
gått ut. Anledningen till önskemålet anges till att kostnaden för projektet i rådande
bostadsmarknad för den produkt de tänkt från början ej anses vara genomförbar.
Deras plan är att ta fram en mer kostnadseffektiv produkt med preliminär byggstart
under fjärde kvartalet 2013.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Peab förlängning av markanvisnings- och köpeavtal, daterat 2011-03-17,
till och med 2013-12-31, samt
att meddela Peab att eventuell ytterligare förlängning inte kommer att beviljas.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Peab förlängning av markanvisnings- och köpeavtal, daterat 2011-03-17,
till och med 2013-12-31, samt
att meddela Peab att eventuell ytterligare förlängning inte kommer att beviljas.
__________
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Roger Hansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att inte bevilja förlängning.
Veronica Almroth (FP) och Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige besluta
att stryka andra att-satsen om ytterligare förlängning.
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på samtliga förslag och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Kommunstyrelsens förslag = Ja,
Veronica Almroths förslag = Nej
Vid omröstningen avgavs 28 ja-röster och 12 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Peab förlängning av markanvisnings- och köpeavtal, daterat 2011-03-17,
till och med 2013-12-31, samt
att meddela Peab att eventuell ytterligare förlängning inte kommer att beviljas.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig till
förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Samhällsutveckling
OKFS
KF § 31

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
att upphäva beslut från 2012-05-31 § 89, andra att-satsen rörande antagande av
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning, daterat 2012-04-24, av
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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.
__________
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 215 att återremittera ärendet för
utredning av oklarheter i underlaget.
__________
I bilagan, daterad 2012-04-27, till taxan som antogs av kommunfullmäktige 2012-0531 § 89 blev, på grund av en felskrivning, 4 m2 utan summa. Se nedanstående utdrag
ur den felaktiga bilagan:
Yta i m2
66-70
71-75
80-uppåt

Mark
7000
7500
8000

Vattenområde
7000
7500
8000

För att förtydliga är tabellen i den ”nya” bilagan, daterad 2012-10-23, uppdelad på
mark och vattenområde var för sig inkl. de 4 m2. Se nedanstående utdrag ur den
bilagan:
Yta i m2
Mark
66-70
7000
71-75
7500
76-uppåt
8000
Yta i m2
66-70
71-75
76-uppåt

Vattenområde
7000
7500
8000

Kommunfullmäktige måste fastställa summan för dessa 4 m2, så att taxan blir
komplett.
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Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2012-05-31 § 89, andra att-satsen rörande antagande av
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning (exkl. de 4 m2), daterat 2012-0424, 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 (inkl. de 4 m2), 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 Bo Anderssons förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslut från 2012-05-31 § 89, andra att-satsen rörande antagande av
förslag till taxekonstruktion samt indexupphöjning (exkl. de 4 m2), daterat 2012-0424, 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 (inkl. de 4 m2), 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.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Samhällsutveckling

KF § 32

KS/2012:2701

Motion om översyn av prissättning på sjöbodar/bryggor
Hans Pernervik föreslår i motion, inkommen 2012-11-15, kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att se över taxan angående arrende av
sjöbodar och bryggor
Kommunfullmäktige i Orust kommun beslutade den 31 maj 2012 att ändra
arrendeavgifterna för upplåtelse av mark för sjöbodar, uthus, magasin, trädäck och
vattenområde för bryggor (lägenhetsarrende) samt att anta en årlig administrativ
avgift om 450 kr. De tidigare gällande arrendeavgifterna beslutades av
kommunfullmäktige 1996.
Flera andra kustkommuner har nyligen gjort översyn av sina arrendeavgifter och
hamnar i motsvarande nivåer. Orust kommun hade en förhållandevis låg avgiftsnivå
och hade inte täckning för kostnaderna avseende administration av de ca 900
arrendeavtalen.
Avgiften skall finansiera handläggningen av arrendena. Idag arbetar en heltidsanställd
med i huvudsak arrenden samt en extraresurs enligt kommunfullmäktiges beslut
2012-05-31 med nytecknande av avtal och. Hittills har 1/3 av kommunens arrenden
sagts upp och skrivits om och de resterande 2/3 beräknas att sägas upp under 2013
och 2014. På grund av tvister mellan arrendatorer och mellan kommunen och
arrendatorer anlitas också jurister.
Vid händelse av sänkning av taxorna, vad gäller sjöbodar, skulle det i så fall innebära
att arrendena subventioneras, d.v.s. skattemedel behövs för att täcka
administrationen kring vårt markinnehav.
Att ändra redan fattade beslut skulle få väldiga konsekvenser för mark- och
exploateringsavdelningen som handlägger arrenden, med allt vad det innebär,
avseende fakturering, omskrivning, uppsägning, utskick av arrendekontrakt,
registrering i kartsystem m.m.
Hans Stevanders och Kerstin Gaddes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-02, anse motionen besvarad.
Bo Anderssons och Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-02, anse motionen besvarad, samt
att ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att vara flexibel i sin
bedömning om tillgängligheten vid uppmätning av arrendeytor.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons och Els-Marie Ragnars förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet.
_________
Els-Marie Ragnar yrkar bifall till utskottets förslag.
Hans Stevanders och Kerstin Gaddes förslag till kommunfullmäktige;
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-02, anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-02, anse motionen besvarad, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vara flexibel i sin bedömning om
tillgängligheten vid uppmätning av arrendeytor.
Hans Stevander och Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
__________
Bengt Johansson (C) och Kerstin Gadde (S) förslår kommunfullmäktige besluta att
uppdra till kommunstyrelsen att se över taxan angående arrende av sjöbodar och
bryggor samt att därmed anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
__________
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Exp:
Samhällsutveckling
KF § 33

KS/2012:1748

Motion om inventering av och underhållsplan på kommunens fastigheter
Veronika Almroth, folkpartiet, förslår 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 för 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 till
grund för budgetarbetet.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27—2012-10-04 § 148 att återremittera
motionen för att få svar på om kompetens finns internt idag eller om det finns behov
av konsulthjälp utifrån.
Under 2013 ska en statusbesiktning av kommunens fastigheter startas upp. En
statusbesiktning är kostnadskrävande och får göras efterhand. I vissa delar måste
spetskompetens köpas in men i övrigt sköts det av egen kompetent personal.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-14, anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-14, anse motionen besvarad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Samhällsutveckling
KF § 34

KS/2012:2585

Motion angående öppettider på fritidsgårdar på Orust
Jörgen Nielsen, Orust arbetarekommun, föreslår i motion inkommen 2012-10-23
kommunfullmäktige besluta att uppdrag till kommunstyrelsen att utöka öppettider
samt aktivitetsutbud på fritidsgårdarna.
Syftet med motionen är klargöra möjlighet och behov av ökat öppethållande samt
aktivitetsutbud.
I Orust kommun finns i dagsläget avsatt 137 timmar/månad fördelat på 4 st
fritidsgårdar.
Aktiviteterna som görs varierar från fritidsgård till fritidsgård men i det stora hela är
alla ungdomar sysselsatta med någon aktivitet vid varje öppettillfälle.
Aktiviteterna kan vara allt från bullbak, pingis, musikhall, biljard, TV-spel,
scrapbooking, pyssel, tjejverksamhet till fotbollsturneringar. De ungdomar som inte
går hem efter skolan innan de ska iväg på någon idrottsaktivitet har alltid tillgång till
mellanmål på fritidsgårdarna.
Varje månad finns dessutom en stor riktad verksamhet till alla Orusts ungdomar. Det
kan bland annat vara LAN, skidresa, biobesök, resa till Ullared och disco.
Under alla skollov finns alltid aktiviteter på fritidsgårdarna och under varje
sommarlov kan ungdomarna delta i ett större sommarläger.
Samarbete sker med bl.a. Studieförbundet Vuxenskolan, Ungdomsmottagningen,
Folkhälsorådet, Tjejjouren m.fl.
I motionen läggs önskemål fram om att alla fritidsgårdarna ska hålla öppet alla
fredagar samt att öppettider mitt i veckan utökas.
Eftersom antalet timmar per fritidsgård kan tyckas vara för få har i budgeten inför
2013 redan räknats med en utökning till 163 tim/månad fördelat på 4 fritidsgårdar
med kanske möjlighet till ytterligare utökning.
Försök kommer eventuellt att göras med samarbete med fler olika aktörer för att
kunna ha ytterligare aktivteter och öppettider.
Utskottet för samhällsutveckling besluta 2013-01-23 § 21 att återremittera remissen,
till förvaltningsområde samhällsutveckling, för att klarlägga hur öppettiderna är på
fredagar, samt att Malin Andersson, fritidsgårdssamordnare, kommer och redovisar
ärendet vid nästa utskott.
_________
Malin Andersson redovisar fritidsgårdsverksamheten.
Varje fredag är det alltid öppet på någon av fritidsgårdarna Henån eller Svanesund.
Ungdomarna tar sig till den fritidsgård som är öppen.
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Inom fritidsgårdsverksamheten finns totalt ca 10 personer tjänstgör varav 2 heltider
och resten timanställda.
Förra veckan ägde en av de stora riktade verksamheterna rum. Denna gång var det
ett stort drogfritt disco där ca 170 ungdomar deltog.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-12-11 samt ovanstående redogörelse,
anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-12-11 samt ovanstående redogörelse,
anse motionen besvarad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Förvaltningsområde Omsorg
KF § 35

KS/2012:1912

Motion om rutiner för att förebygga att barn vräks
Veronica Almroth, Folkpartiet, föreslår i motion 2012-06-24 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram planer, rutiner 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.
Utskottet för omsorg lämnade enligt förvaltningsområdets skrivelse 9 augusti 2012
remissvar på motion om rutiner för att förebygga att barn vräks. I remissvaret fanns
en redogörelse på hur situationen ser ut i dag när det gäller vräkning av barnfamiljer
på Orust, vad som görs när situationen uppstår, vilka planer och riktlinjer som finns,
vad som behövs göras och vilka eventuellt nya resurser som krävs i arbetet med
boendefrågor i samverkan mellan socialtjänst och hyresvärdar.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-276 § 149 att återremittera motionen för en
grundligare utredning i samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar.
Som underlag finns skrivelse från Förvaltningsområde omsorg daterad 2013-01-09
och yttrande från Stiftelsen Orustbostäder inkommet 2013-01-29.
_____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt Kommunstyrelsen att tillsammans med Stiftelsen Orustbostäder göra
en översyn av allmännyttans stadgar i samverkan med socialtjänsten
att enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 9 januari 2013 anse att motionen
därmed vara besvarad.
______________
Johan Steins förslag till kommunfullmäktige med instämmande av Lars-Åke
Gustavsson; att med bifall till motionen uppdra till kommunstyrelsen att ta fram
planer, rutiner och riktlinjer för:
uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer, plan för arbete mot hemlöshet,
rutiner för förebyggande arbete mot vräkning av barnfamiljer, samverkan med
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bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi samt samverkan med
frivilligorganisationer i enskilda ärenden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen uppdra till kommunstyrelsen att ta fram planer, rutiner
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 samt
samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 36

KS/2012:1908

Medborgarförslag om att bygga ett centralarkiv i Hogen
Medborgarförslag daterat 2012-06-27. Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 §
123 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning med beaktande av
Ingrid Cassels inlägg att invänta Hogenplanen.
Förslagsställaren lämnar ett medborgarförslag om att bygga ett nytt centralarkiv på
Hogens Industriområde, med möjlighet att hyra ut arkivplats till andra företag,
kommuner eller regioner.
Som underlag finns tjänsteskrivelse daterad 2013-01-25 från
kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 37

KS/2012:2698

Motioner om upprättande av handlingsplan för näringslivet samt
näringslivsstrategi
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslår i motion 2012-09-18,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en
handlingsplan för att inom ramen för kommunens åtaganden, underlätta för
nyföretagande och redan etablerade företag att utvecklas.
Veronica Almroth, Folkpartiet föreslår i motion 2012-11-13 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en näringslivsstrategi.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från förvaltningsområde
samhällsutveckling daterad 2013-01-21.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att fatta lämpliga beslut i samband med
genomförandet av handlingsplanen för Förenkla helt enkelt, och
att beroende på hur genomförandet av Förenkla helt enkelt går, göra en bedömning
under 2014 om att ta fram en näringslivsstrategi 2014-2020, som uppdateras med
årliga handlingsplaner, samt
att därmed anse båda motionerna besvarade.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet.
__________
Lars-Åke Gustavssons förslag till kommunfullmäktige; att med bifall till motionerna
uppdra till kommunstyrelsen att fatta lämpliga beslut i samband med genomförandet
av handlingsplanen för Förenkla helt enkelt, samt att i samband med genomförandet
av Förenkla helt enkelt uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en
Näringslivsstrategi 2014-2020, som uppdateras med årliga handlingsplaner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionerna uppdra till kommunstyrelsen att fatta lämpliga beslut i
samband med genomförandet av handlingsplanen för Förenkla helt enkelt, samt
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att i samband med genomförandet av Förenkla helt enkelt uppdra till
kommunstyrelsen att upprätta en Näringslivsstrategi 2014-2020, som uppdateras med
årliga handlingsplaner.
__________
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020 som uppdateras med årliga
handlingsplaner samt att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet
inom projektet förenkla helt enkelt.
Anders Fröjdö (S) yrkar bifall till Ingrid Cassels förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en näringslivsstrategi 2014-2020
som uppdateras med årliga handlingsplaner samt
att vid framtagning av näringslivsstrategin beakta arbetet inom projektet förenkla
helt enkelt.
___________
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Exp:
Samhällsutveckling

KF § 38

KS/2011:1912

Prövning för upprättande av detaljplan för del av Mollösund 5:398 m.fl.,
Mollösunds hamnområde
Föreslaget planområde berör framförallt äldre detaljplan för Mollösunds hamn (laga
kraft 1987-06-17) men omfattas även av nyare, mindre ändringsplaner (laga kraft
2004-06-23, 2005-06-01 och 2012-12-05). Nordvästra delen av det aktuella området
ligger utanför detaljplan. Gällande detaljplaner syftar i huvudsak till hamn och
småindustriändamål. Större delen av området utgörs av fastigheten Mollösund 5:398
vilken är i kommunal ägo. Marken innefattande fiskberedningsindustrin, ytorna kring
denna samt del av naturmarken i nordväst utgörs av de privatägda fastigheterna
Mollösund 5:351 m.fl. respektive Mollösund 5:1.
I översiktsplan 2009 pekas området kring hamnbassängen ut som lämpligt för
verksamheter medan nya bostadshus föreslås i den nordvästra delen. Översiktsplanen
pekar på behovet av en ny detaljplan för Mollösunds hamn och att ett samlat
planmässigt grepp tas i området. Området runt hamnbassängen har successivt
utvecklats till ett renodlat verksamhetsområde med huvudsaklig inriktning på turism.
Många av verksamheterna strider mot gällande detaljplan avseende användningssätt
och har endast tillfälliga bygglov, vilket hämmar utvecklingen. Vidare beskriver
översiktsplanen behovet av en ny kaj/hamn för större båtar, en enklare personfärja
till Mollön samt behovet av gångväg mellan hamnen och nya parkeringsplatser vid
Fattiggården.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 4 att medverka till planläggning på
fastigheterna Mollösund 5:351 m.fl. och Mollösund 5:1 med avseende att utveckla
handel, verksamhet och boende då fiskeindustrin avvecklas.
Magasinet i Mollösund AB inkom 2012-10-03 med förslag till ändring av detaljplan
avseende utveckling av området kring hamnbassängen. Det föreslås en satsning på
turism med gästsängar i attraktivt läge vid hamnen/centrum, utökad gästhamn,
restaurang och café, olika servicefunktioner samt en hamnpromenad.
Den tidigare resursbasen för Mollösund, fisket och fiskindustrin, håller successivt på
att ersättas av turismen. Kommunen har i översiktsplan 2009 pekat ut turistnäringen
som en av kommunens viktigaste framtida basnäringar. I Mollösund finns en stor
potential att vidareutveckla turismen som näring.
Tidigare beslut att medverka till planläggning på fastigheterna Mollösund 5:351 m.fl.
och Mollösund 5:1 bedöms behöva omprövas så att även hamnbassängen och östra
delen av hamnområdet innefattas - i enlighet med översiktsplan 2009 samt inkommet
förslag från Magasinet i Mollösund AB. Upprättandet av en detaljplan för hela
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hamnområdet enligt ovan bedöms möjliggöra en för Mollösund strategisk och
värdefull utveckling av turistisk verksamhet centralt och invid vattenlinjen.
Förutsättningar skapas för ett sammanhängande och attraktivt hamnstråk med
utvecklad gästhamn, servicefunktioner, hotell och restaurangverksamhet samt
angörning av större gästande båtar.
Mollösund utgör ett riksintresse för kulturmiljö enligt miljöbalken. Idag finns inget
skydd för kulturmiljön i gällande detaljplan för Mollösunds hamn. Således finns ett
behov av ett tydligt beslutsunderlag för ett säkerställande av riksintresset när området
utvecklas. Det är också angeläget att detaljplanen säkerställer bevarandet av äldre
bebyggelse samt förutsättningarna för det småskaliga fisket, även i framtiden.
Förvaltningen av byggnaderna kring hamnen regleras i dag i stor utsträckning genom
arrenden på kommunens mark. Det bedöms finnas ett behov av att utreda och pröva
lämpligheten av friköp i en planprocess. En försäljning av marken under
byggnaderna innebär att verksamheterna får ett ekonomiskt utrymme att utvecklas
samtidigt som kommunen får intäkter, dock finns risker som behöver analyseras.
Vad gäller övrig kommunal och privat mark i området nordväst om hamnen föreslås
att planen prövar förutsättningarna för bostäder, framförallt enbostadshus, alla med
mycket attraktiva lägen. En utbyggnad av bostäder i detta område skulle även
tillgängliggöra det nu otillgängliga bergsområdet i nordväst, med hänförande utsikt
mot havet. Ett attraktivt promenadstråk utmed berget, till Katteviksbadet, möjliggörs
också.
Andra frågor detaljplanen behöver säkerställa är allmänhetens tillgång till
hamnområdet och kajerna samt en ändamålsenlig tillgång till parkeringsplatser. För
att skapa bästa möjliga förutsättningar för en sammanhållen och hållbar utveckling av
Mollösund skall arbetet med detaljplanen för Mollösunds hamn samordnas med
planarbetet för Fattiggården.
Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling
av Mollösunds hamnområde med turistverksamheter, service och boende.
Detaljplanen syftar också till att pröva frågan om friköp av arrenden samt
förutsättningarna för bostadshus nordväst om hamnen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i detaljplan pröva förutsättningarna för utveckling av turism, service och boende
inom del av fastigheten Mollösund 5:398 samt fastigheterna Mollösund 5:1 och 5:351
m.fl., och

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27
2013-03-21

att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet
2014, samt
att en gång- och cykelbana, från centrum mot parkeringen vid Fattiggården, ska
arbetas in i detaljplanen.
_________
Bo Andersson, Hans Stevander och Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i detaljplan pröva förutsättningarna för utveckling av turism, service och boende
inom del av fastigheten Mollösund 5:398 samt fastigheterna Mollösund 5:1 och 5:351
m.fl., och
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet
2014, samt
att en gång- och cykelbana, från centrum mot parkeringen vid Fattiggården, ska
arbetas in i detaljplanen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 39

KS/2011:1912

Medel till detaljplaneläggning samt utbyggnad av vägar, va och hamn för del av
Mollösund 5:398, Mollösunds hamnområde
Upprättandet av en detaljplan för hela hamnområdet enligt ovan bedöms möjliggöra
en för Mollösund strategisk och värdefull utveckling av turistisk verksamhet centralt
och invid vattenlinjen. Förutsättningar skapas för ett sammanhängande och attraktivt
hamnstråk med utvecklad gästhamn, servicefunktioner, hotell och
restaurangverksamhet samt angörning av större gästande båtar. En sådan gästhamn
bedöms generera en nettointäkt om ca 400 tkr årligen.
Det bedöms finnas ett behov av att utreda och pröva lämpligheten av friköp av
arrenden för byggnader med verksamhetsändamål. En försäljning av marken under
byggnaderna innebär att verksamheterna får ett ekonomiskt utrymme att utvecklas
samtidigt som kommunen får intäkter, dock finns risker som behöver analyseras. Om
det prövas lämpligt att erbjuda friköp av arrenden bedöms intäkterna öka väsentligt,
(ej med i kalkyl).
Planen föreslår även tomter för bostadshus i mycket attraktiva lägen.
Kalkyl har upprättats för området:
Intäkter
Tomtförsäljning:
Kostnader
Planering:
Vägar:
Renovering bef. kaj:
Gångväg
Lantmäteri:
Hamn:
Netto tomtförsäljning

tkr
8 000
-600
-550
-1 000
-450
-200
-1 400
3 800

VA-anläggningar
VA-anslutningar:
Utbyggnad VA:
Netto VA-anläggningar

750
-650
100

Projektet är inte medtaget i kommunens investeringsbudget.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning och utbyggnad av gator och
vägar för området del av Mollösund 5:398, Mollösunds hamnområde om 4 200 tkr,
samt
att till investeringsbudgeten anslå ram för utbyggnad av vatten- och avlopp för
området del av Mollösund 5:398, Mollösunds hamnområde om 650 tkr.
att en del av kostnaderna för gång- och cykelbana ska bekostas av exploatörerna.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning och utbyggnad av gator och
vägar för området del av Mollösund 5:398, Mollösunds hamnområde om 4 200 tkr,
och
att till investeringsbudgeten anslå ram för utbyggnad av vatten- och avlopp för
området del av Mollösund 5:398, Mollösunds hamnområde om 650 tkr, och
att en del av kostnaderna för gång- och cykelbana ska bekostas av exploatörerna,
samt
att till ändamålen anvisa 4 850 tkr att finansieras genom långfristig upplåning.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Samhällsutveckling
KF § 40

KS/2010:541

Prövning för upprättande av detaljplan för del av Mollösund 5:398, Fattiggården
Det aktuella området är inte detaljplanelagt, men gränsar i norr och i söder mot
gällande detaljplaner. Området utgör en del av fastigheten Mollösund 5:398, vilken
ägs av Orust kommun.
I ett förslag till områdesplan för Mollösunds tätort 1983 anges Fattiggården som
utbyggnadsområde för bostäder. Mot denna bakgrund upprättades 1990-09-26 ett
förslag till detaljplan med syfte att möjliggöra ett 25-tal bostäder, i form av friliggande
småhus och lägenheter i grupphus. Dessutom föreslogs ett mindre vandrarhem.
Planprocessen avbröts dock innan samråd på grund av det för tiden rådande
ekonomiska läget.
I översiktsplan 2009 pekas området ut som lämpligt för utveckling av bostäder och
turistiskt boende.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-05-06 §145 att godkänna ett förslag till
plan-program för samråd. Syftet med programmet var att möjliggöra en hotell- och
konferensanläggning, bostäder samt ett mindre antal tomter för verksamheter. Efter
genomfört samråd inleddes arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.
Företaget Ocean group visade i samband med framtagandet av översiktsplanen ett
intresse att köpa marken och utveckla en hotell- och konferensanläggning inom
området. Diskussioner fördes därefter med kommunen kring användningen och
upplåtelse av marken mellan 2009 och 2012. Två beslut i ärendet fattades av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade dock 2012-10-31 §
273 att inte sälja eller teckna tomträttsavtal med Ocean Group till förmån för
framtida bostadsbebyggelse, samt att beslut tagna i arbetsutskottet (2009-09-30 § 137
och 2009-11-11 § 171) upphör att gälla.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 4 att avse medverka till planläggning på
fastigheterna Mollösund 5:351 m.fl. och Mollösund 5:1 - vilka omfattar delar av
hamnområdet i Mollösund - med syftet att utveckla handel, verksamhet och boende
då fiskeindustrin avvecklas. I ett nytt förslag till beslut (lyfts parallellt med rubricerat
beslut) föreslås att planområdet utvidgas i enlighet med översiktsplan 2009. Detta
innebär att även östra delen av hamnområdet ingår i detaljplanen - så att befintlig
turistisk verksamhet, idag utan planstöd, kan utvecklas.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 20-tal tomter för en- och flerbostadshus.
Upprättandet av en detaljplan för hamnområdet enligt ovan bedöms möjliggöra en
för Mollösund strategisk och värdefull utveckling av turistisk verksamhet invid
vattenlinjen. Fattiggårdsområdet med sitt relativt stora avstånd från havet bedöms

Orust kommun
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däremot inte ha liknande förutsättningar för en turistisk utveckling. Området bedöms
mot ovanstående bakgrund istället som mera lämpligt för boende.
Idag finns inga kommunala tomter till försäljning i Mollösund. 2013-01-07 står 120
personer uppställda i den kommunala tomtkön för Mollösund. Förutsättningarna för
en försäljning av tomterna bedöms därför som goda.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en sammanhållen och hållbar
utveckling av Mollösund skall arbetet med detaljplanen för Fattiggården samordnas
med planarbetet för hamnområdet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i detaljplan pröva förutsättningarna för boende inom del av Mollösund 5:398,
Fattiggården, och
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under fjärde kvartalet
2013, samt
att en gång- och cykelbana, från parkeringen vid Fattiggården mot centrum, ska
arbetas i detaljplanen.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i detaljplan pröva förutsättningarna för boende inom del av Mollösund 5:398,
Fattiggården, och
att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under fjärde kvartalet
2013, samt
att en gång- och cykelbana, från parkeringen vid Fattiggården mot centrum, ska
arbetas i detaljplanen.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 41

KS/2010:541

Medel till detaljplaneläggning samt utbyggnad av vägar och va för del av
Mollösund 5:398, Fattiggården
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-05-06 §145 att godkänna ett förslag till
program för samråd. Syftet med programmet var att möjliggöra en hotell- och
konferensanläggning, bostäder samt ett mindre antal tomter för verksamheter.
Företaget Ocean Group visade intresse för att förvärva marken och diskussioner
fördes med kommunen om användningen. Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-31
§ 273 att inte sälja eller teckna tomträttsavtal med Ocean Group till förmån för
framtida bostadsbebyggelse. I och med detta beslut kan kommunen planlägga för
eget behov. Planen beräknas tillskapa ca 20 tomter för bostadsändamål.
Kalkyl har upprättats för området:
Intäkter
Tomtförsäljning:
Kostnader
Planering:
Vägar:
Gångväg:
Lantmäteri:
Övrigt:
Netto
tomtförsäljning
VAanläggningar
VAanslutningar:
Utbyggnad VA:
Netto VAanläggningar

tkr
16 000
-600
-1 200
-450
-200
-500
13 050

3 000
-2 200
800 Projektet är inte medtaget i
kommunens
investeringsbudget.

Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning och utbyggnad av gator och
vägar för området Fattiggården i Mollösund om 2 950 tkr, och
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att till investeringsbudgeten anslå ram för utbyggnad av vatten och avlopp för
området Fattiggården i Mollösund om 2 200 tkr, samt
att en del av kostnaderna för byggnad av gång- och cykelbana ska bekostas av
exploatören.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå ram för planläggning och utbyggnad av gator och
vägar för området Fattiggården i Mollösund om 2 950 tkr, och
att till investeringsbudgeten anslå ram för utbyggnad av vatten och avlopp för
området Fattiggården i Mollösund om 2 200 tkr, och
att en del av kostnaderna för byggnad av gång- och cykelbana ska bekostas av
exploatören, samt
att till ändamålen anvisa 5 150 tkr att finansieras genom långfristig upplåning.
___________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 42

KS/2013:463

Medborgarförslag om utträde ur West Sweden
Förslagsställaren föreslår att Orust kommun begär utträde ur West Sweden bland
annat beroende på problemen med Henåns skola, skattehöjningen, förskotteringen
av väg 160, som ett led att se över det ekonomiska läget.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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KF § 43
Anmälan av inkommen skrivelse
Motion från Veronica Almroth (FP) - Kommunal facebooksida, Dnr 2013:519
__________
Kommunfullmäktige lägger anmälan till handlingarna.
__________

