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KF § 11

KS/2010:306

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Gunilla Josefsson ställer en enkel fråga om spronsring av en miljömässa. Varför
sponsrar Orust kommun via folkhälsorådet en miljömässa där endast vissa partier är
inbjudna?
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han inte har tillräcklig
bakgrundsinformation i frågan just nu och ber att få återkomma med svar till
nästkommande sammanträde.
__________
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Exp:
Svanesunds Båtklubb
Tekniska enheten
KS/2009:1312
KF § 12
Godkännande av avtal om anläggningsarrende för lokal, Svanesunds båtklubb
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-30 § 17 att godkänna anläggningsarrende för
småbåtshamn med Svanesunds båtklubb.
Båtklubben har köpt dykklubbens lokal som ligger i direkt anslutning till
småbåtshamnen. Båtklubben har ansökt om att få arrende för den lokal som de köpt
på samma villkor som för arrendet för småbåtshamnen.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, daterad
2010-01-12.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande avtal om anläggningsarrende daterat 2009-12-22.
__________
Claes Nordevik yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Sociala omsorgsnämnden
Tekniska enheten
KS/2010:65
KF §13
Medel till projektering för om- och tillbyggnad av demensboende vid
Fyrklöverns äldreboende i Svanesund
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:
Projekt:
Beräknad utgift:

599 Fastigheter för Vård- och omsorgsverksamhet
Om- och tillbyggnad av demensboende vid Fyrklöverns
äldreboende, Svanesund (förprojektering/kostnadskalkyl)
500 tkr

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen om 500 tkr; medel för ändamålet anvisas ur
likvida medel.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Personalenheten
Ekonomienheten
KS/2006:72
KF § 14
Förlängning av projekt med kommunal arbetsmarknadsenhet
(arbetsmarknadsgrupp) samt medel härför
Kommunstyrelsen beslutade 2008-02-13, § 28, att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om inrättande och medelsanvisning, under perioden
2008-04-01 till 2010-04-01 på Kommunstyrelseförvaltningens personalenhet inrätta
en grupp för arbetsmarknadsfrågor i enlighet med pm 2008-01-16 med syfte att
genom bl.a. arbetsträning förstärka anställningsbarheten för personer med speciell
problematik, och att efter det första året utvärdera verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-28 § 11 att uppdra till kommunstyrelsen att
ansvara för verksamhet för arbetsmarknadsfrågorna i sin helhet; medel till ändamålet
– utöver transfereringar anvisa för 2008 års verksamhet 508.000 kr att utgå från eget
kapital.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-10 § 109 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen vidareutveckla arbetsmarknadsgruppens verksamhet.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens personalenhet, daterad 201003-01 med förslag om förlängning av projektet med arbetsmarknadsgruppen.
__________
Anders Fröjdö föreslår kommunstyrelsen besluta att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om att permanenta arbetsmarknadsgruppens
verksamhet utöka den 50% handläggartjänsten till en 100%
jobbcoach/arbetskonsulenttjänst samt att inrätta en tjänst som administratör 100%
på arbetsmarknadsgruppen, samt att till ändamålet, utöver befintlig budget, bevilja
686.000 kronor för 2010; medel att utgå av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov, och kommunfullmäktige besluta att permanenta
arbetsmarknadsgruppens verksamhet från och med 2010-04-01.
Lars-Åke Gustavsson förslår kommunfullmäktige besluta att förlänga projektet med
en arbetsmarknadsgrupp till att omfatta hela år 2010, och att intensifiera arbetet med
aktiva åtgärder för att minska arbetslösheten, främst bland ungdomar, och att till
ändamålet, utöver befintlig budget, bevilja 500.000 kronor för 2010; medel att utgå
av statens särskilda konjunkturstöd för år 2010, samt
att arbetsmarknadsgruppen under 2010 varje månad skall återrapportera till styrelsen.
Ordföranden förklarar Lars-Åke Gustavssons förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition faststället: ”Den som bifaller Lars-Åke
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Gustavssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Anders Fröjdös förslag.”
Vid omröstningen avgivs 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Lars-Åke Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson och Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Roger Hansson med instämmande från Gunilla Josefsson föreslår
kommunfullmäktige besluta att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
om att permanenta arbetsmarknadsgruppens verksamhet utöka den 50%
handläggartjänsten till en 100% jobbcoach/arbetskonsulenttjänst samt att inrätta en
tjänst som administratör 100% på arbetsmarknadsgruppen, samt att till ändamålet,
utöver befintlig budget, bevilja 686.000 kronor för 2010; medel att utgå av
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, och kommunfullmäktige besluta
att permanenta arbetsmarknadsgruppens verksamhet från och med 2010-04-01.
Ordföranden förklarar kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställes: ”den som bifaller kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunfullmäktige bifallit
Roger Hanssons förslag”.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 13 nej-röster samt 1 avstår. Hur envar
röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, genom Roger Hansson,
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
KS/2010:179
KF § 15
Antagande av avgift för besök vid familjerådgivning och krismottagning
Familjerådgivning är en verksamhet som kommunen enligt Socialtjänstlagen (5 kap §
3) är skyldig att erbjuda sina kommuninvånare. Kommunerna får själva utforma och
organisera verksamheten utifrån angivna riktlinjer i en proposition från regeringen
(Prop. 1993/94:4). Det finns inget förbud i lagstiftningen eller riktlinjerna mot att
avgiftsbelägga familjerådgivningen utan det är upp till varje kommunen att bestämma
om man vill ta ut en avgift eller inte. Propositionen säger dock att ”om kommunen
beslutar om avgift för samtal får denna ej vara av sådan storlek att den avhåller
enskild från att vända sig till familjerådgivningen”.
Samverkansavtal finns med Stenungsunds, Tjörns och Orust kommun om
Familjerådgivningen. I avtalet ingår även verksamheten Krismottagningen.
Verksamheterna finns i Stenungsund.
I Stenungsunds och Tjörns har beslut fattats att införa avgifter för de rubricerade
verksamheterna.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-02-23 § 12 att godkänna förslaget om att
införa avgift för besök från och med 1 maj 2010 både för familjerådgivning och för
krismottagning under förutsättningen att det gäller för samtliga kommuner som
ingår i samverkansavtalet, och att avgiften för samtal vid Familjerådgivningen skall
vara 200 kronor per samtal samt 100 kronor per samtal vid Krismottagningen, och
att delegera till verksamhetschefen, individ- och familjeomsorgen i Orust kommun
att bevilja avgiftsbefrielse, samt att överlämna förslaget om införandet av avgift till
Kommunstyrelsen för antagande.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i överensstämmelse med samarbetskommunerna enligt ovan, anta förslag till
avgift för besök vid familjerådgivning och krismottagning i enlighet med sociala
omsorgsnämndens förslag att gälla från 1 maj 2010.
__________
Sven Olsson föreslår kommunfullmäktige besluta att införa avgift i familjerådgivning
om 200 kr och krismottagning om 100 kr vid uteblivna besök.
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Hans Pernervik föreslår kommunfullmäktige besluta att inte införa avgifter i
verksamheten.
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Stockens Camping
KS/2007:403
KF § 16
Antagande av detaljplan för del av Tofta 2:1, Stockens camping
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §
under tiden 16 september – 14 oktober 2009. Nio yttranden har inkommit som
redovisas i ett utlåtande efter utställning.
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av campingområdet med område för
husbilar, tältplatser m.m.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10 § 340 att godkänna det, den 11
augusti 2009, upprättade planförslaget för antagande av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-28 § 5 att återremittera ärendet till Miljö- och
byggnadsnämnden för handläggning, så att strandskyddet i södra delen hamnar
utanför planen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-02-04 § 11 att godkänna det, den 11
augusti 2009 upprättade och den 19 januari 2010 justerade planförslaget för
antagande av kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planförslaget.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Personalenheten
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
KS/2009:166
KF § 17
Prövning av tjänstetillsättning
Kommunen har sedan 2009-07-01, p.g.a. ett svårt ekonomiskt läge, haft som praxis
att KSAU skall godkänna alla anställningar överstigande 30 dagar. Då kommunen
har gått in i ett förändrat ekonomiskt läge samt att det ursprungliga syftet med en
politisk prövning av tjänstetillsättning har uppnått sitt syfte, bör KSAU avstå
tillsvidare med att göra en särskild prövning av tjänstetillsättningar.
I stället bör Kommunchefen uppdraga till förvaltningarna att tillse att motsvarande
restriktivitet som hittills gällt vid prövning av tillsättande av vakanser fortsätter att
gälla.
__________
Arbetsutskottets beslutar
att – under förutsättning av kommunfullmäktiges upphävande av sitt tidigare beslut uppdra till förvaltningarna att tillse att motsvarande restriktivitet som hittills gällt vid
prövning av tillsättande av vakanser fortsätter att gälla.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tidigare beslut om särskild prövning i personalorganet (KSAU) av
tjänstetillsättningar.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Roger Hansson, Lars-Åke Gustavsson samt Hans Pernervik yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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KS/2009:1337
KF § 18
Motion om placering av dörrar på nybyggnad av Henåns skola
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över placeringen av dörrar på nya
skolbygget i Henån då nuvarande förslag blir olyckligt med tanke på särskolans
placering i byggnaden.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att frågan är en ren förvaltningsfråga, avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att frågan är en ren förvaltningsfråga, anse motionen
besvarad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
__________
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KS/2009:1338

KF § 19
Motion om uppdrag om beräkning av skattesats
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att lämna uppdrag att räkna fram vilken skattesats
som skulle krävas för att vi återigen skulle bli en fullt fungerande kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
__________
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KS/2009:1340

KF § 20
Motion om översyn av översiktsplanen och andra planer
Hans Pernervik, Folkviljan förslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med översiktsplaner och andra
planer – då dessa verkar vara inaktuella genast efter antagande av
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
___________
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KS/2009:1344

KF § 21
Motion om besättande av tjänst som kommunchef
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att omedelbart återkalla tjänsten som kommunchef
fram till att ekonomin i kommunen tillåter detta samt att alla kostnader för
föregående kommunchef intjänats.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att personalansvar och riktlinjer för personalpolitik är en fråga
för nämnderna resp. kommunens personalorgan, kommunstyrelsens arbetsutskott,
avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Trafikhandläggaren
KS/2009:1345
KF § 22
Motion om översyn av hastighetsreglering i Ellös
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till lämplig part att se över de tider som det råder hastighetsbegränsning
mot skolområdet i Ellös (Korsvägen).
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning som ett inkommet
ärende vad avser trafikreglering och därmed anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2010-03-25

Exp:
Valpärm
Personalenheten
Den valde
Webmaster
KS/2009:1342
KF § 23
Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen efter Greger Rundqvist
I skrivelse inkommen 2009-12-16 begär Greger Rundqvist (V) om entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen
__________
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare utse
Anders Tenghede, Tveteberg
__________
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Exp:
Valpärm
Personalenheten
Den valde
Webmaster
KS/2009:1342
KF § 24
Fyllnadsval av ledamot i Valnämnden efter Greger Rundqvist
I skrivelse inkommen 2009-12-16 begär Greger Rundqvist (V) om entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot utse
Anders Tenghede, Tveteberg
__________
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Exp:
Orusts Sparbank
Valpärm
Personalenheten
Den valde
KS/2009:1342
KF § 25
Fyllnadsval av huvudman i Orusts Sparbank efter Greger Rundqvist
I skrivelse inkommen 2009-12-16 begär Greger Rundqvist (V) om entledigande från
sitt uppdrag som huvudman för Orusts Sparbank.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att som huvudman utse
Anders Tenghede, Tveteberg
___________

Orust kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2010-03-25

Exp:
Beredningsledamöter
KS/2009:1291
KF § 26
Framtida nämndsorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-16 § 153 att bl.a. utreda förutsättningarna
för en ny politisk organisation i Orust kommun, och att tillsätta en beredning om 5
ledamöter med 2 ersättare för utredningen, och att uppdra åt beredningen att ta fram
en arbetsplan som stäms av med och godkänns av kommunstyrelsens arbetsutskott,
och som innebär att förslag till ny organisation skall vara klart 2009-12-01, och att
uppdra till kommunstyrelsen att via arbetsutskottet vara styrgrupp för beredningen,
samt att genomföra en förvaltningsöversyn med syfte att förvaltningsorganisationen
ska anpassas till den politiska organisationen.
Beredningsgruppen överlämnar 2009-12-16 sitt framtagna förslag till ny nämndsoch förvaltningsorganisation.
___________
Roger Hansson med instämmande av Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en beredning med uppdrag att belysa konsekvenser i förslaget till
ny nämndsorganisation bl a med hänsyn till nyligen genomförd förändring i Götene
kommun och därefter vid behov föreslå förändringar i förslaget samt att till
beredning välja Bo Andersson, Bengt Torstensson, Holger Formgren och Gunnar
Persson.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ta upp förslaget till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt
att bifalla Roger Hanssons förslag.
__________

Orust kommun
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KF § 27
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om uppvärmd bouleplats – Ulf Sjölinder, Irma Sjölinder, Christer
Mattsson, Claes Nordevik, Folkpartiet liberalerna
(Dnr 2010:78)
Motion om förutsättningarna att göra Ängås skolas F-5:s gymnastiksal till ett
föreningshus – Ulf Sjölinder, Irma Sjölinder, Christer Mattsson, Claes Nordevik,
Folkpartiet liberalerna
(Dnr 2010:79)
___________
Anmälan läggs till handlingarna.
___________

