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Nr
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Ledamot
Roger Hansson
Ingrid Cassel
Gunilla Josefsson
Hans Pernervik
Veronica Almroth
Bo Andersson
Bengt Johansson
Bengt Torstensson
Gunilla Svensson
Lars-Åke Gustavsson
Kerstin Gadde
Els-Marie Ragnar
Claes Nordevik
Christian Romberg
Thomas Ivarsson
Magnus Bylin
Birgit Strömberg
Catarina Mellberg

S
M
S
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M
C
S
KD
M
S
FO
FP
M
C
S
E-M Östling
M
S
18.30-20.25 §§1-14

19
20
21
22

Anders Wingård
Gunilla Svensson
Kristina Svensson
Irma Sjölinder

FO
KD
MP
FP

23
24
25
26

Anders Tenghede
Anders Hygrell
Jörgen Nielsen
Birthe Hellman

V
M
S
C

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Agneta Melin
Sofia Hygrell
Michael Relfsson

S
M
FO
SD
S
FP
M
S
OP
MP
M
C
S
FO
FP

Anders Fröjdö
Tomas Nyberg
Mats Överfjord
Maivor Johansson
Bengt Olsson
Johan Söderpalm
Lisbeth Arff
Johan Stein
Bertil Olsson
Orvar Martinsson
Pernilla Tollesson
Summa

tjg ersättare

Kf §
ja nej

avst

Kf §
ja nej

avst

Anm

L Husberg 20.25-21.50 §§ 1516, §§18-22 R Sörvik §17

L Appelgren
18.30-20.30 §§1-14

U Sjölinder 20.30-21.50
§§ 15-22

Rolf Asplund
18.30-21.30 §§1-18
Alexander Hutter
N-E Holmström

Gunnar Lidén

E-L Westergren 21.30-21.50 §§
19-22
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KF § 1
Allmänhetens frågestund
Fråga 1
Vem skall jag prata med om jag vill få riktiga svar på frågor som gäller Orust helhet,
t ex
Helheten på Orusts ekonomi
Svar: Kommunstyrelsen
Helheten på Orusts skolor
Svar: Utskottet för Lärande
Helheten på Orusts investeringar
Svar: Kommunstyrelsen
Helheten på Orusts framtid
Svar: Beredningsarbete
Fråga 2
Vem är det som bär ansvaret eller tar ansvar över huvudtaget och kan stå till svars
för konsekvenserna när det gäller Orusts framtid, t ex skolorna, ekonomiskt,
funktionellt, totala ekonomin i Orusts kommun?
Svar: Kommunfullmäktige
Fråga 3
Finns det en förstudie angående Tvet och Ellös skola? Om ja, vad ingår i förstudien?
Svar:
550.000 kr är avsatt till en förstudie. Förstudien omfattar översyn av lämpligheten
av lokalerna, som man avser bygga om och uppskattad byggnadskostnad.
__________
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Exp:
Beredning för Lärande och Omsorg

KF § 2
Medborgarförslag om införande av vårdnadsbidrag
Ett medborgarförslag om införande av vårdnadsbidrag har inkommit som e-post
2011-02-07. I skrivelsen framgår att förslagsställaren önskar att kommunfullmäktige
beslutar att införa vårdnadsbidrag i Orust kommun.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till förslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta
att skicka medborgarförslaget till Beredningen för Lärande och Omsorg.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Gunilla Josefssons förslag.
__________
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Dnr 2011:300

Interpellationer och frågor
Sven Olsson, MP ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
”Framtiden för kommunens ridanläggning och Orusts ridklubb
Orust ridklubb har en mycket uppskattad verksamhet som växt så det knakat genom
åren. Föreningen startades 1964 i Totorp. Nästa anhalt blev Brattås och där efter
Kärra. Den första kommunala anläggningen placerades vid Lunden, i Henån.
Klubben blev efter några år utan anläggning då kommunen valde att anlägga
Lundens industriområde. Så småningom blev det ny verksamhet i Bua några år innan
flyttlasset gick till nuvarande lokalisering vid Hogen.
Orust kommun köpte för drygt 20 år sedan ett markområde vid Hogen som avsågs
att användas till industrimark. Det har sagts att det var svårt att få tag i mark för
ändamålet och därför sågs detta som ett lyckosamt tillfälle. Planerna för
industriområdet tog snart fart. I princip parallellt erbjöds Orust ridklubb att få flytta
till en ny anläggning på en del av detta område som, till stor del, redan planerades för
industriändamål. Ridklubben accepterade erbjudandet och fick en mer ändamålsenlig
och tillgänglig anläggning.
Ridklubben hade ett längre arrendeavtal under de första åren. Verksamheten
utvecklades och gick mot en ljus framtid. Så var det detta med industriområde.
Många ifrågasatte tidigt det lämpliga i dessa planer då både kommunen själv och
ridklubben redan satsat på ridverksamhet i området.
Under det långdragna arbetet med att driva industriplanerna så sade kommunen upp
det gällande kontraktet med Orust ridklubb. Istället tecknades ett tillsvidareavtal för
att kommunen ska kunna säga upp ridklubben om dess verksamhet blir ett hinder för
industriplanerna. Detta kan ses som en tydlig prioritering där kommunen valt att
sätta ny industrimark före ridklubbens etablerade verksamhet. Historien återupprepar
sig.
Det är inte svårt att tänka sig att ett tillsvidarekontrakt betyder osäkerhet för
verksamheten. En av konsekvenserna är att stöd från riksorganisationen uteblir då
det ställs krav på längre avtal för att göra investeringar i en ridanläggning och dess
verksamhet. Med andra ord innebär detta en stor ekonomisk förlust för
verksamheten och där med för hela kommunen.
Av kommunens samtliga idrottsverksamheter är ridanläggningen en av få, kanske den
enda, där det bedrivs vad som brukar benämnas ”tjej-idrott”. Det är förmodligen
också den enda verksamheten som verkligen kan sägas vara satt på undantag och nu
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ännu en gång påverkas av kommunala industriplaner. Ett sammanträffande värt att
påpeka då det visar hur det såg ut på 70-talet och hur det fortfarande ser ut på Orust,
fyra decennier senare.
Om det visar sig att ridverksamheten inte går att förena med industriändamål så kan
kontraktet sägas upp av kommunen för att på så vis ”lösa problemet”. Frågan är hur
den nya politiska majoriteten kommer att agera om vi hamnar i ett sådant läge.

1. Har majoriteten någon dialog med ridklubben om dess framtid?
2. Om ridverksamheten inte går att förena med industriplanerna, kommer
majoriteten/kommunen då att säga upp ridklubben för att industriplanen
prioriteras före ridverksamheten?
3. Om svaret är ja på fråga två; har majoriteten någon plan för en ny
ridanläggning?
Miljöpartiet de Gröna på Orust – Henån 2011-02-13”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Mina svar på Sven Olssons frågor är
Fråga 1 NEJ
Fråga 2 JA
Fråga 3 NEJ”
__________
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Exp:
Verksamheten för Omsorg

KF § 4

KS/2010:303

Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut i
äldre- och handikappomsorgen gällande socialtjänstlagen samt enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - 3 kvartalet 2010
Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut
i äldre- och handikappomsorgen gällande socialtjänstlagen samt enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - 3 kvartalet 2010
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). En rapporteringsskyldighet
infördes i socialtjänsten 16 kap. § 6 f-h. Ändringar av socialtjänstlagen och
kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från
länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den skall samordnas med tillsynen av hälsooch sjukvården. Tillsynen innefattar även LSS-rapporteringen.
Sociala omsorgsnämnden skall (cirkulär 2006:35 Sveriges Kommuner och Landsting)
till socialstyrelsen och kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen en gång per kvartal, som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet samt beslut som har verkställt.
Till fullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport med avidentifierande
uppgifter.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till socialstyrelsen (tidigare
Länsstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum och även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Enligt förvaltningens skrivelse 8 november 2010 finns det inga gynnande beslut som
inte är verkställda under tredje kvartalet enligt SoL eller LSS i verksamhetsområdena
vård och omsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg att
inrapportera. Detta har meddelats Socialstyrelsen och kommunens revisorer 1
september 2010.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-11-16 § 143 att överlämna skrivelsen till
Kommunfullmäktige som information för kvartal 3 2010, samt att lägga
informationen till handlingarna.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling

KF § 5

KS/2010:961

Planprövningstillstånd för fastigheten Hällevik 2:53
Ansökan om plantillstånd för fastigheten Hällevik 2:53 har inkommit till miljö- och
byggnadsnämnden 2009-10-02.
Syftet med planen är att upprätta en detaljplan för Hällevik 2:53 m.fl. för att
möjliggöra ny bostadsbebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-09-09 att ställa sig positiv till att frågan
prövas i detaljplan, samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
Arbetsutskottet beslutade 2010-10-13 § 168 att återremittera ärendet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Samtliga verksamheter
Miljö- och byggnadsnämnden
KF § 6

KS/2010:1190

Revidering och antagande av Orust kommuns Alkohol och drogpolitiska
program
Kommunfullmäktige beslutade 2002-03-21 § 19 att anta rubricerat program samt att
uppdra till nämnderna att årligen återrapportera utvecklingen vad avser alkohol och
droger, var och en inom sitt ämnesområde.
Kommunfullmäktige beslutar – efter en remiss till nämnderna – 2006-12-14 § 92
bland annat att uppdra till folkhälsorådet att uppdatera planen bland annat med
hänsyn till senaste forskningsrön.
Folkhälsorådet gav på våren 2010 ANDT-förebyggande samordnaren i uppdrag att
revidera programmet. (ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.)
Med olika möten som grund har därefter förslag till revidering arbetats fram.
Efter en remiss till inblandade parter har ärendet lagts fram till folkhälsorådet.
Förslaget är daterat 2010-11-06.
Folkhälsorådet beslutade 2010-10-29 § 23 att anta det reviderade alkoholpolitiska
programmet samt överlämna det till kommunfullmäktige för antagande, samt att
föreslå kommunfullmäktige att redovisning av alkohol- och drogpolitiskt program
ska inarbetas i årsredovisningen dock med förbehållet att rutinerna för redovisningen
får vänta till efter att omorganisationen genomförts.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade Alkohol- och drogpolitiska programmet för Orust kommun
för perioden 2010-2015.
__________
Gunilla Josefsson och Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Gunilla Josefsson, Johan Söderpalm, Lars-Åke Gustavsson samt Roger Hansson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade Alkohol- och drogpolitiska programmet för Orust kommun
för perioden 2010-2015.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Verksamheten för Samhällsutveckling

KF § 7

KS/2010:999

Motion om anläggande av gång- och cykelnät på Orust
Roger Hansson föreslår i motion inkommen 2010-09-29 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen inleda förhandlingar med Vägverket (Trafikverket),
berörda vägföreningar samt markägare för att snarat anlägga ett sammanhållet nät av
gång- och cykelbanor på Orust.
Över motionen finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet
daterat 2010-11-29, vari hänvisas till att förslaget stämmer överens med
översiktsplanen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen i enlighet med Översiktsplanens intentioner uppdra till
kommunstyrelsen, att efter Leader-projektets färdigställande, inleda förhandlingar
med Trafikverket.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Ingrid Cassel med instämmande av Roger Hansson och Sven Olsson föreslår
kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen i enlighet med
Översiktsplanens intentioner uppdra till kommunstyrelsen, att med beaktande av
Leader-projektet, inleda förhandlingar med Trafikverket.
Kommunfullmäktige bifaller Ingrid Cassels förslag.
__________
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Exp:
Beredningen för Samhällsutveckling

KF § 8

KS/2010:1079

Motion om utredning av rekreationsområde i Hälleviksstrand
Holger Formgren föreslår i motion 2010-10-28 kommunfullmäktige besluta att
tillsätta en grupp för att utreda möjligheterna att göra någonting som kan bli starten
för ett parkområdet, fågelparadis med mera i Lerkilen, Hälleviksstrand.
Över motionen finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet
daterat 2010-11-29.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen, uppdra till beredningen för samhällsutveckling att utreda
frågan.
__________
Hans Pernervik yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen, uppdra till beredningen för samhällsutveckling att utreda
frågan.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Verksamheten för Samhällsutveckling
KF § 9

KS/2010:1000

Motion om redovisning av uppdrag att utreda simhall/familjebad
Roger Hansson föreslår i motion inkommen 2010-09-29 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att presentera en redovisning och klargörande för
att komma vidare i ärendet med svar på: ”Vad har gjorts och vad har inte gjorts av
det som på olika plan under åren beslutats?”
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-11-15 § 133 i yttrande över motionen
att med hänvisning till förvaltningens yttrande, föreslå att kommunfullmäktige
prioriterar ärendet och ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag om fortsatt
utveckling av simhall i enlighet med kommunen översiktsplan, samt att
kommunfullmäktige, med hänvisning till ovanstående, anser att motionen är
besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, uppdra till
kommunstyrelsen att utreda och planera en simhall med i översiktsplanen inlagda
förutsättningar, samt
att därmed anse motionen besvarad.
__________
Sven Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Ingrid Cassel med instämmande av Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige
besluta att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, uppdra till
kommunstyrelsen att utreda och planera för en simhall, samt att därmed anse
motionen besvarad.
Kommunfullmäktige bifaller Ingrid Cassels förslag.
_________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden

KF § 10

KS/2010:1149

Planprövningstillstånd för fastigheten Mollösund 5:411
Ansökan om att få ändra gällande detaljplan och köpa till viss mark, inom
allmänplatsmark, beträffande Mollösund 5:411 föreligger.
Syftet är att upprätta en detaljplan så att den befintliga byggnaden kan inrymmas
inom planens bestämmelser. För att tillgodose behovet av ytterligare utrymme för
befintliga verksamheter önskas möjlighet att få utöka tomten och därmed också
byggrätten ca 8-10 meter åt söder.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-11-11 § 310 att ställa sig positiv till att
frågan prövas i detaljplan.
Föreligger skrivelse, daterad 2010-11-30 från kommunstyrelseförvaltningens tekniska
enhet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till att frågan om ändring av gällande detaljplan för Mollösund
5:411 prövas.
__________
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till att frågan om ändring av gällande detaljplan för Mollösund
5:411 prövas.
__________
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Exp:
Samordningsförbundet FINSAM

KF § 11

KS/2010:970

Godkännande av förbundsordning för samordningsförbundet Uddevalla, Orust
och Färgelanda (FINSAM)
Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-28 § 130 bland annat att 2008-10-01
tillsammans med Uddevalla, Färgelanda, Försäkringskassan, Västra
Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen bilda ett samordningsförbund för
finansiell samordning (FINSAM) enligt föreslagen förbundsordning.
I missiv inkommet 2010-01-10 föreligger förslag från samordningsförbundet för
Uddevalla, Orust och Färgelanda, till reviderad förbundsordning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2011-02-24

Exp:
Den valde
Samordningsförbundet FINSAM
Valpärm
Personalenheten
KF § 12

Dnr 2008:1146

Val av en ersättare i Samordningsförbundet (FINSAM) - Uddevalla, Orust
och Färgelanda.
__________
Ersättare:

Bertil Olsson
474 93 Ellös
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Exp:
Den valda
ÖFN
Valpärm
Personalenheten
KF § 13

Dnr 2011:303

Val av vice ordförande i Överförmyndarnämnden
__________
Vice ordförande:
__________

Agneta Gustavsson
474 70 Mollösund
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Exp:
Länsstyrelsen

KF § 14

Dnr KS/2011:71

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ersättare i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014
I skrivelse daterad 2011-01-13 avsäger sig Sven-Ove Tjörnebro platsen som ersättare
i Kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder ärendet till Länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
__________
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Exp:
Länsstyrelsen

KF § 15

KS/2010:1037

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ledamot i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014
I skrivelse daterad 2011-01-13 begär Rune S Olsson entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
__________
Roger Hansson framför synpunkter på det obehag som drabbat de personer, som
ovetande blivit utsedda att representera Sverigedemokraterna.
Roger Hansson, Lars-Åke Gustavsson, Johan Söderpalm, Anders Wingård, Ingrid
Cassel, Claes Nordevik samt Gunilla Josefsson ställer sig bakom följande notering:
Orust kommunfullmäktige vill verka, genom sina partier, för att denna typ av
odemokratisk behandling av personer kan undvikas i framtiden.
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och sänder ärendet vidare till Länsstyrelsen
för ny sammanräkning.
__________

Orust kommun
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Exp:
Stiftelsen Orustbostäder
Den valda
Valpärm
Personalenheten
KF § 16

KS/2011:101

Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder för tiden fram till 31 december
2014
I skrivelse daterad 2011-01-01 anhåller Alexander Hutter att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i Stiftelsen Orustbostäder.
__________
Ersättare:
_________

Elsie-Marie Östling
473 91 Henån

Orust kommun
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Exp:
Ekonomienheten
Utskottet för Lärande
KF § 17

KS/2011:139

Medelsanvisning för och godkännande av Investeringar i nya skolan i Henån
Investeringsbudget gällande nya skolan i Henån har upprättas för:
• Möbler, inredning/löparbanor m.m. (uppgår till cirka 10.000 tkr)
• Utrustning, lösa inventarier (uppgår till cirka 3.000 tkr)
• Utrustning, elektronik, lösa inventarier (uppgår till cirka 2.000 tkr)
Föreslås att lärandeutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beslut och till ekonomienheten för utlåtande och medelsanvisning.
Lärandeutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut och till ekonomienheten för
utlåtande och medelsanvisning, samt anteckna att ärendet behandlats i
lärandeutskottet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 15.000 tkr anvisas ur
likvida medel.
__________
Bengt Johansson, Roger Hansson, Bo Andersson, Ingrid Cassel, Lars-Åke
Gustavsson samt Michael Relfsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 15.000 tkr anvisas ur
likvida medel.
__________

Orust kommun
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Exp:
Utskottet för Omsorg
Flyktingsamordnaren
KF § 18

KS/2006:214

Godkännande av överenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-08-31 § 61 bl.a. att godkänna överenskommelse
enligt rubrik avseende mottagning av 30 flyktingar i ett ettårsavtal 2006-2007.
Efter överläggningar med Migrationsverket och Länssyrelsen tecknades ett nytt avtal
daterat 2007-10-05, vari kommunen förband sig att ta emot 30 flyktingar varje år i ett
tillsvidareavtal (utom vad avser antalet emottagna – som avgårs i kommande ettårsavtal), vilket godkändes av kommunfullmäktige 2007-11-15 § 109.
Kommunfullmäktige godkände i beslut 2009/117 antalet emottagna till oförändrat
30 stycken.
Enligt Kommunförvaltningens skrivelse 19 januari 2011 finns nu ett nytt
avtalsförslag från Länsstyrelsen – daterat 2011-01-19 – som i förhållande till tidigare
tecknad överenskommelse är ändrad med hänsyn till ny lagstiftning och att det är ett
tillsvidareavtal helt och hållet d.v.s. också när det gäller antalet flyktingar/år som
kommunen åtar sig att ta emot. I avtalet framgår att kommunen fr.o.m. 2011 tar
emot samma årliga antal som tidigare, d.v.s. 30 stycken.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelsen; medel att täckas genom inflytande statsbidrag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
Ingrid Cassel yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Lotta Husberg anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Orust kommun
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Veronica Almroth yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelsen; medel att täckas genom inflytande statsbidrag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 19

KS/2010:1261

Ombyggnad Tuvesviks avloppsreningsverk
Förslag föreligger till ny investering (se bifogad blankett):
Verksamhet: 751 Vatten- och avloppsverk (Affärsdrivande verksamhet)
Projekt:
Ombyggnad, Tuvesviks AR-verk
Beräknad utgift: 6.000.tkr
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 5 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 6 000 tkr anvisas
genom ökad långfristig upplåning.
__________
Johan Stein föreslår kommunfullmäktige besluta att inte bevilja den föreslagna
investeringen.
Hans Pernervik och Ingrid Cassel med flera yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå framställningen samt
att uppdra till kommunstyrelsen genomföra en VA-utredning med ett helhetsgrepp
omfattande hela västra Orust.
Bo Andersson och Ingrid Cassel yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun
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Kommunfullmäktiges centerpartigrupp genom Bengt Johansson reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktiges presidium
Valpärm
KF § 20

Dnr 2011:302

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2011-2014
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 av kommunfullmäktiges sammanträden under 2006-2010 har skett i
Bohusläningen. Dessutom sänds ”Orustkommunikén-aktuellt från kommunen” ut
till samtliga hushåll med upplysning om tid, plats och ärenden.
Samma information finns även på kommunens hemsida www.orust.se
__________
Bengt Johansson, Ingrid Cassel och Johan Söderpalm föreslår kommunfullmäktige
besluta att annonsera i ST-tidningen, Stenungsunds-Posten samt Bohusläningen.
Bengt Torstensson föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet för
att utreda kostnadsbilden för annonsering.
Kommunfullmäktige bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Valberedningsnämnden
Valpärm
Den valde
KF § 21

KS/2011:300

Fyllnadsval av ordförande i Valberedningsnämnden
I skrivelse daterad 20 februari, 2011 begär Gunilla Josefsson att bli entledigad som
ordförande i Valberedningsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny ordförande:
__________

Hans Pernervik
Ellös

Orust kommun
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KF § 22
Anmälan av inkomna skrivelser
Ny ersättare i kommunfullmäktige – protokoll från Länsstyrelsen
(Dnr 2010:1249).
Motion om slamtömning samt SRAB:s uppdrag – Bengt Olsson, Orustpartiet
(Dnr 2011:93)
Bekräftelse på medlemskap i Mayors for Peace (Dnr 2010:933)
Motion om implementering av Lagen om Valfrihet (LOV) – Christian Romberg,
Moderaterna (Dnr 2011:191)
Kommunalt samarbetsavtal inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan Fyrbodals
kommunalförbunds medlemskommuner samt Dalslands-kommunernas
kommunalförbund – Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunalt samarbetsavtal inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan SOLTAKkommunerna – Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden
Motion om pendelparkering vid Svanesunds färja – Bengt Johansson, Centerpartiet
(Dnr 2011:297)
Motion om utökad pendelparkering i Varekil – Bengt Johansson, Centerpartiet (Dnr
2011:298)
Motion om simhall/ishall – Bengt Johansson, Centerpartiet (Dnr 2011:299)
__________

